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Rezumat
Au fost evaluaţi 140 hibrizi policross F

1
 de Lavandula angustifolia Miil. şi  selectaţi 10

hibrizi perspectivi, care se deosebesc prin valorile caracterelor cantitative, perioada de
vegetaţie, culoarea corolei fl orilor etc. şi efectul heterozisului manifestat la aceste carac-
tere. Hibrizii policross perspectivi au talia plantelor de 48-67 cm, lungimea infl orescenţei
de la 24,0 până la 35,3 cm şi lungimea spicului fl oral de la 4,5 până la 7,4 cm. Conţinutul
de ulei esenţial la hibrizii perspectivi variază în limitele 4,032 % - 5,165 % (s.u.). Efectul
heterozisului manifestat de hibrizii policross F

1
 în raport cu forma maternă la caracterul

,,talia plantei” a înregistrat valori de la +1,0 % până la +36,1 %; la numărul de tulpini fl o-
rale - de la +11,4 până la +109,8 %, iar la lungimea infl orescenţei de la 1,3 % până la 82,0
%. La conţinutul de ulei esenţial efectul heterozisului manifestat  de hibrizii de levănţică
este cel mai înalt şi variază în limitele +64,3 − +110,5 %. Mai performant este hibridul
tardiv Fr. 8-5-34V, cu cei mai ridicaţi indici ai heterozisului, la care şi conţinutul  de ulei
esenţial este de 5,098 %(s.u.).
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Introducere
În ameliorarea multor specii de plante, pentru crearea soiurilor, hibrizilor cu

productivitate sporită, esre utilizat fenomenul heterozis. Termenul “heterozis“ a fost
întrodus în anul 1911 de G. Shull, desemnând starea organizmului hibrid caracterizată
prin valori superioare ale unor parametri ca: adapatabilitate, productivitate, rezistenţă
la boli şi tempetaturi critice etc. în comparaţie cu formele parentale [9]. Heterozisul se
manifestă atât la caracterele morfologice cât şi la caracterele fi ziologice. Importanţa
practică a heterozisului este foarte mare, deoarece prin intermediul acestui fenomen se

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



85

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

obţin sporuri semnifi cative de producţie cu 30-40% mai înalte comparativ cu formele
parentale [7].

Lavandula angustifolia Mill. − levănţica este o specie aromatică şi medicinală
importantă pentru agricultura şi economia Republicii Moldova, precum şi a altor ţări
cum ar fi : Franţa, Anglia, Italia, Bulgaria, Ucraina, Rusia, România  ş.a. [2, 6]. În
Republica Moldova lucrările de introducere în cultură a levănţicăi au început în anul
1946, iar primele plantaţii pe suprafeţe industriale au apărut în anii 1948 –1949 [6, 1].

Sub aspect pedoclimatic teritoriul Republicii Moldova reprezintă o zonă favorabilă
pentru cultivarea acestei specii de plante, asigurînd obţinerea unor producţii înalte de
materie primă şi ulei esenţial de calitate superioară. Actualmente (2012) în ţara noastră
plantaţiile industriale de levănţică ocupă peste o mie de hectare şi continuă să se extindă,
iar uleiul esenţial fabricat este destinat pentru export.

Scopul cercetărilor efectuate constă în evaluarea genotipurilor hibride de perspectivă
de L.angustifolia şi selectarea celor ce ar îmbina armonios indici remarcabili la
principalele caractere biologice şi de producţie precum recolta de materie primă şi
ulei esenţial, rezistenţa la ger, iernare şi secetă, rezistenţa la boli şi dăunători, conţinut
sporit de ulei esenţial în materia primă, confi rmate prin manifestarea heterozisului la
caracterele cantitative.

Material şi metode
Materialul vegetal utilizat în cercetare este reprezentat de 140 hibrizi policross F

1
 de

Lavandula angustifolia Mill. în anul al treilea de vegetaţie. Hibrizii policross F
1
au fost

creaţi în Centrul Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale şi oferiţi
cu amabilitate de şefa acestui centru, d-na Maria Gonceariuc. Formele materne (Fr.1 şi
Fr.8) ale hibrizilor studiaţi sunt de provenienţă franceză. În calitate de forme paterne
în hibridări s-au folosit soiuri-clone create în Ucraina, Moldova, precum şi genotipuri
de provenienţă franceză [4]. Experienţa a fost amplasată pe terenul experimental al
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. Hibrizii s-au plantat în toamna anului
2007 cu suprafaţa edafi că de 1m x 0,5m. Evaluarea hibrizilor incluşi în cercetare s-a
efectuat în corespundere cu metodele în vigoare [2, 3, 10] după un şir de caractere
cantitative ce infl uenţează direct productivitatea, precum ar fi : talia plantei, lungimea
infl orescenţei, lungimea tijei fl orale, lungimea spicului fl oral, numărul de verticile per
infl orescenţă, numărul de infl orescenţe per plantă, perioada de vegetaţie, conţinutul şi
compoziţia uleiului esenţial [5]. Interpretarea statistică a datelor a fost efectuată după
V.F. Dospehov [8]. Uleiul esenţial s-a separat din infl orescenţe proaspete în faza înfl oririi
depline a plantelor prin hidrodistilare în aparate Ghinsbereg. Conţinutul de ulei esenţial
s-a determinat în procente şi s-a recalculat la masa uscată. Efectul heterozis s-a calculat
în procente în raport cu forma maternă. Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului
esenţial a fost stabilită prin analiza gaz-cromatografi că în tandem cu spectrometria de
masă (GC-MS), utilizând în acest scop un gaz-cromatograf Agilent Technoloogies
7890A înzestrat cu Detector Selectiv de Masă cu Cuadripol Agilent Technologies MSD
5975C, coloană capilară (30 м/0.25 мм/0.25 μм) cu fază staţionară nepolară HP-5ms.
Analiza a fost efectuată la temperatura injectorului de 250oC şi cea a detectorului –
280oC, folosind un gradient de temperatură de la T

1
=70 oC (2 min), T

2
=200oC (5 oC/

min), T
3
=300 oC (20 oC/min, 5 min). Faza mobilă – heliu 1ml/min, volum injectat - 0,03

µl ulei esenţial; rata de splitare – 1:100. Identifi carea picurilor cromatografi ce a fost
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efectuată cu ajutorul pachetului de soft deconvoluţional AMDIS™, cuplat cu baza de
date NIST.

Rezultate şi discuţii
Pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost evaluaţi 140 hibrizi policross F

1
 de

levănţică. Biodiversitatea genotipurilor hibride are un spectru foarte larg. Hibrizii
evaluaţi se deosebesc după perioada de vegetaţie, talia plantei, lungimea infl orescenţei,
numărul de tulpini fl orale, culoarea caliciului şi a corolei fl orilor etc. Important este faptul
că au fost identifi caţi hibrizi cu perioadă de vegetaţie diferită: timpurii, semitimpurii şi
tardivi ce sunt distinctivi după mai multe caractere cantitative, precum şi prin culoarea
corolei fl orilor care variază de la albastru deschis până la violet de diferite nuanţe (Fig.
1-3). Hibrizii policross de perspectivă din grupul timpuriu sunt: Fr.1-3-23 V şi Fr.1-3-
29V. Grupul semitimpuriu include şase hibrizi: Fr. 8-5-8V; Fr. 8-5-10V; Fr. 8-5-33V;
Fr. 8-5-40V; Fr. 8-5-28V şi Fr. 1-3-12V, iar grupul cu perioada de vegetaţie tardivă
include 2 hibrizi: Fr. 8-5-34V şi Fr. 1-3-5V (tab. 1).

Fig. 1. Hibridul Fr.1-3-29V
timpuriu cu corola de cu-
loare violet închis

Fig. 2. Hibridul Fr.8-5-10V,
semitimpuriu cu corola  de
culoare violet deschis

Fig. 3. Hibridul Fr.8-5-34V
tardiv cu corola de culoare
albastru deschis

Rezultatele evaluării hibrizilor policross F
1
 de levănţică au demonstrat că aceştia

sunt valoroşi după un şir de caractere cantitative, cum ar fi : talia plantei, lungimea
infl orescenţei şi numărul de tulpini fl orale (tab. 1). La aceste caractere a fost determinat
efectul heterozisului în raport cu forma maternă. Examinând hibrizii după caracterul
„talia plantei”, care variază de la 48.0 cm până la 62.0 cm s-a constatat, că opt hibrizi
manifestă heterozis, înregistrând indici de la +1.0 % până la +36.1 %. La hibridul Fr.1-
3-5V  efectul heterozisului este cu valori negative (- 4.0%) .

La caracterul ,,lungimea infl orescenţei” toţi hibrizii evaluaţi înregistrează efecte
pozitive ale heterozisului, majoritatea hibrizilor având indici cu valori de la + 29.5 %
până la + 82.0 %.

Hibrizii policross F
1
 de levănţică afl aţi în cercetare sunt perspectivi şi prin faptul

că fi ecare plantă formează un număr mare de tulpini fl orale. Acest caracter determină
producţia de materie primă. Putem menţiona, că efectul heterozisului înregistrat de
hibridul policross Fr. 8-5-34V la acest caracter  este cel mai înalt, având valoarea
de +109,8 %. La genotipurile hibride au fost studiate şi caracterele cantitative ale
infl orescenţei: lungimea spicului fl oral, numărul de verticile pe spicul fl oral şi conţinutul
de ulei esenţial (tab. 2).

Lungimea spicului fl oral la hibrizii selectaţi variază de la 4,5 până la 7,0 cm, iar
cel mai înalt indice al heterozisului la acest caracter a fost de + 23.0 % la hibridul
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tardiv Fr. 8-5-34V. Numărul de verticile pe spicul fl oral la levănţică infl uenţează direct
conţinutul şi producţia de ulei esenţial. La acest caracter şase din hibrizii evaluaţi
manifestă heterozis cu indici pozitivi.

Tabelul 1. Efectul heterozis la hibrizi policross F1 după caracterele cantitative ale
plantei în raport cu forma maternă, 2011.

Forma
maternă,

hibridul F1

Talia
plantei,

cm

Efectul
heterozis,

%

Lungimea
infl orescentei,

cm

Efectul het-
erozis, %

Nr.
tulpini
fl orale

Efectul
heterozis

%

Fr.1, forma
maternă 50.0 - 23.7 - 305 -

Fr.8, forma
maternă 49.6 - 19.4 - 325 -

Hibrizi timpurii

Fr.1-3-23V 50.5 + 1.0 30.7 + 29.5 385 + 26.2

Fr.1-3-29V 52.5 + 5.0 24.7 +  4.2 352 + 15.4

Hibrizi semitimpurii

Fr.8-5-8V 55.5 + 11.9 32.5 + 67.5 540 + 66.2

 Fr.8-5-10V 58.0 + 16.9 26.0 +  34.0 520 +  60.0

Fr.8-5-33V 62.0 +  25.0 30.7 +  58.2 565 + 73.8

Fr.8-5-40V 57.0 +  15.0 29.4 +  51.5 420 +  29.2

Fr.8-5-28V 59.5 +  20.0 27.0 +  39.1 484 + 48.9

Fr.1-3-12V 58.5 +  17.0 24.5 +  3.4 340 +  11.4

Hibrizi tardivi

Fr.8-5-34V 67.5 +  36.1 35.3 +  82.0 682 +  109.8

Fr.1-3-5V 48.0 -  4.0 24.0 + 1.3 485 + 59.0

Tabelul 2. Efectul heterozisului în raport cu forma maternă la  hibrizii F1 de Lavandula
angustifolia Mill., după caracterele cantitative ale infl orescenţei, 2011.

Forma maternă,
hibridul F1

Lungimea
spicului

fl oral, cm

Efectul
hetero-
zis, %

Nr. verticile
pe spicul

fl oral

Efectul
heterozis,

%

Conţinutul
ulei esenţial,

% (s.u.)

Efectul
heterozis,

%

1 2 3 4 5 6 7

Fr.1, formă
maternă 5.8 - 5.5 - 2.601 -

Fr.8, formă
maternă 6.0 - 5.5 - 2.421 -

Hibrizi timpurii

Fr.1-3-23V 6.9 + 18.9 6.5 + 18.1 5.165 + 98.5

Fr.1-3-29V 4.7 -  18.9 4.6 - 16.3 4.453 + 74.2

Hibrizi semitimpurii

Fr.8-5-8V 7.2 + 20.0 6.3 +  14,5 4.613 + 90.5

Fr.8-5-10V 6.8 + 13.3 6.0 + 9.1 4.350 +  79.6
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Tabelul 2. (Continuare).

1 2 3 4 5 6 7

Fr.8-5-33V 6.0 +  0.0 5.8 + 5.4 4.125 + 70.3

Fr.8-5-40V 7.0 + 16.6 6.5 + 18.1 4.172 + 72.3

Fr.8-5-28V 5.0 - 16.6 4.9 - 10.5 4.120 + 70.1

Fr.1-3-12V 5.7 - 1.7 4.7 - 14.5 4.032 + 82.3

Hibrizi  tardivi

Fr.8-5-34V 7.4 + 23.0 6.6 + 16.3 5.098 + 110.5

Fr.1-3-5V 4.5 - 22.4 4.5 - 18.0 4.274 + 64.3

Toţi hibrizii evaluaţi depăşesc forma maternă după conţinutul de ulei esenţial,
înregistrând valori de 4.032 - 5.165 % (s.u.). Efectul heterozis la acest caracter constituie
de la + 64.3 % până la 110.5 %. Cei mai înalţi indici au înregistrat hibrizii:

Fr. 8-5-34V  - 5.098 % (s.u.) ulei esenţial, efectul heterozis -+ 110.5 %.
Fr. 1-3-23V  – 5.165 % ulei esenţial, efectul heterozis + 98.5 %.
Fr. 8-5-8V:  – 4.613 % ulei esenţial, efectul heterozis + 90.5 %.

Din cele expuse mai sus se poate constata, că a fost creat un vast material iniţial
de ameliorare pentru elaborarea soiurilor–clone de levănţică, reprezentat de hibrizi
policross ce se caracterizează prin indici înalţi ai valorilor caracterelor cantitative şi,
în primul rând, prin conţinut sporit de ulei esenţial. Analiza GC-MS a uleiului esenţial
separat din infl orescenţe proaspete ale hibrizilor cu cel mai ridicat conţinut de ulei
a demonstrat o variabilitate semnifi cativă a componenţei calitative şi cantitative
(tab. 3). Biodiversitatea hibrizilor este exprimată numai prin concentraţia componenţilor
majori şi minori, numărul total al acestora fi ind acelaşi – 31. Este cunoscut faptul că
calitatea uleiului de levănţică este determinată de concentraţia acetatului de linalilă.
Cu cât concentraţia acestui component este mai ridicată, cu atât calitatea uleiului
esenţial este mai înaltă.

Tabelul 3. Componenţii principali ai uleiului esenţial (%) la hibrizii policross de
Lavandula angustifolia Mill. în raport cu forma maternă (2011).

№ Componenţi, %
Forme materne Hibrizi policross F1

N3 Fr. 1V N5 Fr. 8V Fr.1- 3-23V Fr. 8-5-34V

1 2 3 4 5 6

1 α –Pinen 0.055

2 n-Octen-l-ol 0.028 0.043 0.256

3 3-Octenonă 1.107 0.492 0.087 0.897

4 β-Mircen 0.264 0.280 0.127

5 3-Octanol 0.107 0.257

6 3-Caren 0.350 0.102 0.124

7 o-Cimen 0.169

8 Limonen 0.177 0.205 0.076

9 Eucaliptol 0.914 0.417 2.623 0.632

10 trans-Ocimen 1.829 0.999 3.117 0.498

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



89

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

Tabelul 3. (Continuare).

1 2 3 4 5 6

11 cis-Ocimen 1.183 0.591 0.516 0.180

12 γ-terpinen 0.035 0.276

13 Hexil acetat 0.359 0.044

14 cis-Linalool oxi 0.142 0.409

15 α-Terpinen 0.236 0.165 0.438

16 Linalool 42.960 34.928 32.377 64.146

17 n-Octen-lyl- acetat 1.302 0.417 1.239 0.227

18 3-octanol acetat 0.116

19 Camphor 0.259 0.279 0.337

20 Borneol 0.843 0.650 0.754 0.784

21 4-Terpineol 8.541 0.606 22.523 1.345

22 Carvacrol 0.092 0.056

23 α-Terpineol 4.742 5.432 2.838 2.784

24 Nerol 0.687 0.797 0.385 0.366

25 Geraniol 0.049

26 Linalil acetat 27.282 43.829 25.444 21.209

27 Bornil acetat 0.182 0.180 0.053

28 Lavandulol acetat 3.253 0.487 0.266 0.297

29 Timol 0.614

30 Nerol acetat 0.958 1.138 0.483 0.436

31 Geranil acetat 1.769 2.106 0.888 0.743

32 β-Cariophilen 1.601 2.027 2.451 1.363

33 Germacren D 0.074 0.121 0.056

34 γ-Cadinen 0.2 0.09 0.065

35 Cariophilen oxid 0.516 0.412 0.554 0.563

36 β-Cadinen 0.512 0.405 0.309

Componenţii identifi caţi 17 30 31 31

Total, % 99.999 98.052 99.366 99.398

Genotipurile de L. angustifolia evaluate au aceiaşi trei componenţi majori în uleiul
esenţial: linalool, acetat de linalilă şi 4-terpineol, astfel aparţinând unui singur chemotip
– linalool/acetat de linalilă/4-terpineol.

Biodiversitatea hibrizilor şi formelor materne este exprimată prin concentraţia
fi ecărui component şi numărul de componenţi minori. Formele materne se deosebesc
print-un număr mai mic (17-30) de componenţi, în special, forma N3 Fr. 1V. Concentraţia
linaloolului variază de la 32.377 % la hibridul Fr. 1-3-23V până la 64.146 % la hibridul
Fr.8-5-34V. Al doilea component major - acetatul de linalilă a înregistrat concentraţii
de la 21.209 % la hibridul Fr.8-5-34V până la 25.444 % la hibridul Fr. 1-3-23V.

Aceiaşi biodiversitate se observă şi în concentraţia componentului major 4-terpineol
care este în concentraţie ridicată (22.523 %) la hibridul Fr.1-3-23V, pentru care
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forma maternă este N3 Fr. 1V. La aceasta forma maternă concentraţia componentului
4-terpineol este de asemenea înaltă (8,541 %). Hibridul Fr. 8-5-34V conţine în uleiul
esenţial 1.345% de 4-terpineol, iar forma maternă a acestuia (N5 Fr. 8V)  - 0.606 %.
Am putea constata că hibrizii moştenesc concentraţia componentului 4-terpineol în
ulei şi chiar manifestă heterozis  la acest caracter, cea ce nu putem afi rma în privinţa
concentraţiei linaloolului şi acetatului de linalilă. Din contra, concentraţia acetatului de
linalilă în uleiul esenţial separat din infl orescenţele hibrizilor este mai joasă decât în
uleiul formelor materne ale acestora.

Concluzii
Au fost evaluaţi 140 hibrizi policross F1.

1
 de Lavandula angustifolia Miil. şi au

fost selectaţi 10 hibrizi perspectivi, care se deosebesc prin valorile caracterelor cantita-
tive, perioada de vegetaţie, culoarea corolei fl orilor etc. şi efectul heterozisului manife-
stat la aceste caractere.

Hibrizii policross perspectivi au talia plantelor de 48-67 cm, lungimea2.
infl orescenţei de la 24.0 până la 35.3 cm şi lungimea spicului fl oral de la 4.5 până la
7.4 cm.

Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii perspectivi variază în limitele 4.032 % -3.
5.165 % (s.u.).

Efectul heterozisului manifestat de hibrizii policross F4.
1
 în raport cu forma

maternă la caracterul ,,talia plantei” a înregistrat valori de la +1.0 % până la +36.1 %; la
numărul de tulpini fl orale - de la +11.4 până la +109.8 %, iar la lungimea infl orescenţei
de la 1.3 % până la 82.0 %.

La conţinutul de ulei esenţial efectul heterozisului manifestat  de hibrizii de5.
levănţică este cel mai înalt şi variază în limitele +64.3 − +110.5 %.

Cel mai performant este hibridul   tardiv Fr. 8-5-34V, cu cei mai ridicaţi indici ai6.
heterozisului, care are şi cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial – 5.098 %(s.u.).
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MУТАНТНЫЕ ФОРМЫ ТОМАТОВ КАК ИСТОЧНИКИ ХОЗЯЙ-
СТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ

Маковей М.Д., Ганя А.И.

Институт  генетики и физиологии растений Академии наук Молдовы

Rezumat
În articol sunt prezentate cele mai importante şi valoroase din punct de vedere economic
caracteristici morfo-biologice ale formelor  mutante de tomate din colecţie, în legătură
cu obiectivele selecţiei. Este prezentată diversitatea genetică a formelor mutante concen-
trate în colecţia Centrului de Resurse Genetice Vegetale. Au fost identifi cate forme cu
manifestare stabilă a caracterelor studiate, care pot fi  incluse în programele de ameliora-
re pentru utilizarea acestora în continuare în crearea soiurilor şi hibrizilor de tomate.
Cuvinte cheie:  forme mutante de tomate -  caractere morfo-biologice – variabilitate
- tipul de creştere a plantelor - durata perioadei de vegetaţie - culoarea fructului
- forma fructului - greutatea  fructului - grosimea pericarpului - numărul de loji
seminali.
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Введение
Эффективность селекционного процесса на современном этапе  лимитирует-

ся ограниченностью доступной отбору  генетической изменчивостью генофонда
культурного томата [9]. Следствием этого является снижение адаптивной спо-
собности имеющихся сортов и гибридов томата к биотическим и абиотическим
факторам стресса и как результат низкая продуктивность и качество урожая. Для
решения данных проблем особую актуальность приобретает использование в се-
лекции новых геноисточников, которые позволили бы расширить спектр гено-
типической изменчивости и тем самым получить новые формы томатов с более
высокими порогами хозяйственно ценных признаков, устойчивых к стрессовым
абиотическим факторам и наиболее  распространенным болезням. В связи с
этим, генетические ресурсы диких, полукультурных и мутантных форм томатов
являются одним из важнейших компонентов биоразнообразия, поскольку имеют
огромную потенциальную ценность для устойчивого развития сельского хозяй-
ства и создания новых сортов и гибридов.  Ещё Н.И.Вавилов [3, 4] неоднократно
отмечал, что успех в селекции любой сельскохозяйственной культуры в значи-
тельной степени зависит от разнообразия используемого исходного материала и
степени его изученности. Поэтому значимость генетической коллекции мутант-
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