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POTENŢIALUL GENETIC DE REZISTENŢĂ LA ARŞIŢĂ 
AL SOIURILOR ŞI LINIILOR VALOROASE DE TOMATE
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Introducere

Republica Moldova, precum şi multe ţări ale lumii, în ultimele decenii se confruntă 
cu dezechilibrări ecologice tot mai frecvente, care duc la diminuări considerabile ale 
productivităţii şi calităţii producţiei agricole. În legătură cu aceasta s-au intensi cat 
lucrările de ameliorare în domeniul rezistenţei plantelor la factorii nefavorabili biotici 
şi abiotici [2, 5, 6, 7 ,8, 9]

.

Crearea şi implementarea în agricultură a soiurilor înalt productive cu calităţi 
gustative înalte şi adaptate la condiţiile climatice ale Moldovei rămâne a   o direcţie 
prioritară în cercetările de ameliorare a tomatelor.

Scopul cercetărilor a fost studiul rezistenţei la arşiţă şi potenţialului de productivitate 
a soiurilor şi liniilor de tomate create în Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor 
al AŞM.

Materiale şi metode.

În calitate de obiect de studiu au servit soiuri şi linii de tomate create prin încrucişări 
inter- şi intraspeci ce. Formele perspective de tomate au fost testate după rezistenţa la 
arşiţă a sporo tului şi gameto tului masculin. Totodată, analiza variabilităţii caracterului 
de rezistenţă a sporo tului a fost efectuată în baza lungimii rădăciniţei embrionare, iar 
a gameto tului masculin în baza lungimii tubului polenic. Au fost testaţi următorii 
parametri: viabilitatea polenului în condiţii optime şi de stres, lungimea rădăcinii 
embrionare şi a tubului polenic în condiţii optime şi de stres şi schimbarea lungimii 
rădăcinilor şi tubului polenic în rezultatul acţiunii temperaturilor ridicate.

Pentru analiza in uenţei temperaturilor ridicate asupra rădăcinilor embrionare şi 
tubului polenic au fost utilizate următoarele regimuri: A–35/ B–38/ C–430 C pentru 
sporo t, cu durata expoziţiei de 6 ore, iar pentru gameto tul masculin A–38/ B–45/ 
C–480 C, cu durata expunerii de 3/5/7 ore, respectiv. În aşa mod s-a creat un fond 
diferenţiat pentru selectarea formelor rezistente la temperaturi ridicate atât la nivelul 
gameto tului cât şi a sporo tului.

Viabilitatea polenului a fost determinată prin cultivarea pe mediu nutritiv arti cial 
conform metodei Golubinschii [1].

Pentru aprecierea genotipurilor de tomate după rezistenţa sporo tului la temperaturi 
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ridicate s-au utilizat, recomandările metodice [3], bazate pe capacitatea de creştere a 
rădăcinilor embrionare după menţinerea acestora la temperaturi ridicate în decurs de 
6 ore. Testarea formelor evaluate după rezistenţa gameto tului masculin s-a efectuat 
în baza metodelor elaborate în Institutul de Genetică al AŞM [4]. Lungimea tubului 
polenic a fost determinată cu ajutorul ocularului micrometric.

Rezultate şi discuţii.

După cum rezultă din datele prezentate ( g. 1). in uenţa temperaturilor în variantele 
A–35/B–38/C–430 C asupra creşterii rădăcinilor embrionare la genotipurile de tomate 
incluse în studiu este diferită. În cazul regimului termic A lungimea rădăciniţelor în 
condiţii optime s-a încadrat în limitele 84,0 ...98,0 mm, iar în condiţii stresante – 71,8 
...95,3 mm. 

mm mm

A B

                                           mm

C

Fig.1 Lungimea rădăciniţei embrionare la tomate în condiţii optime (250 C) şi de stres 
termic (A–350 C; B–380 C; C–430 C). 

Genotipurile: 1-2. Iuliana; 3-4. L-302 (Licurici x Virovschii scorospelîi); 5-6. L-303 
(Fachel x Preliudia); 7-8. Elvira; 9-10. Jubiliar 60/20; 11-12 L-306; 13-14; L-307; 15-16. St. 
Laguna; 17-18. L-309; 19-20. L-310; 21-22. Mihaela.;23-24 L-312 (F5 Nota x Kecskemetti); 
25-26 L-313 (F9 Prizior x Volgogradeţ) 100Gy
*Numerele impare – testare în condiţii optime; *Numerele pare – testare în condiţii de stres.
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La soiurile Elvira, Mihaela, Laguna (martor) şi liniile L-309; L-310, L-312 
diminuarea caracterului a prezentat valori de -3,4; -1,6; -0,6; -0,2; -2,8; -2,8%, rezistenta 
lor  ind de 86,5%; 102%; 99,8%; 94,1%; 105,2%; 97,6% pe când la soiurile Iuliana 
(martor), Jubiliar 60/20, L-302, L-303, L-307, diminuarea a fost de -10,1; -6,9; -18,3; 
-17,2; -7,9% în raport cu condiţiile optime, iar rezistenţa – de 92,5, 88,7, 104, 93,1, 
80,3%, respectiv. De menţionat, că la liniile 306 şi 313 lungimea rădăcinilor în condiţii 
de stres a fost la nivelul condiţiilor optime. Datele evaluate denotă că toate liniile 
analizate prezintă o rezistenţă sporită, chiar şi la temperatura de350 C. 

În cazul regimului B, genotipurile analizate au fost mai puternic in uenţate de 
temperatură. Diminuarea lungimii rădăciniţelor a înregistrat valori de -2,0…- 34,9%. 
Soiurile Elvira, Mihaela şi L-306, L-310, L-311, au fost cel mai puţin afectate de stresul 
termic - 380 C, acestea manifestând o rezistenţă sporită. Rezistenţa liniilor analizate s-a 
încadrat în limitele 72,1%...100,4%. Numărul formelor înalt rezistente s-a micşorat cu 
5 forme (Iuliana, Laguna, L-307, L-308, L-312) în comparaţie cu regimul termic A, la 
care rezistenţa a fost de 71,1%, 52,1%, 64,0%, 52,1% şi 72,1% corespunzător. 

Sub acţiunea temperaturii 430 C (regimul termic C) s-a produs reprimarea creşterii 
rădăciniţei embrionare la toate formele analizate, valorile acesteia reprezentând -56,6%, 
-51,5%, -59,7%, -46,1%, -56,9%, -55,8%, -50,2%,-50,3%,-53,4%, -44,4%, -40,7%,-
54,3%, -41,2% din martor, iar rezistenţa lor  ind de 36,5%, 49,7%, 32,2%, 50,0%, 
43,0%, 44,4%, 56,7%, 60,6%, 43,6%, 54,1%, 43,6%, 44,2%, 53,1%, respectiv, pentru 
formele Iuliana, L-302, L-303 Elvira, Jubiliar 60/20, L-306, L-307, Laguna, L-309, 
L-310, Mihaela, L-312 , L-313. Deci, cu excepţia soiurilor Elvira, Laguna, Mihaela 
şi L-313 care au manifestat reacţie de deprimare mai mică, la сelelalte genotipuri 
s-a produs o reprimare puternică a lungimii rădăciniţei, ceea ce denotă sensibilitatea 
puternică la temperaturi ridicate.

Testarea materialului selectat în baza rezistenţei la arşiţă a gameto tului şi 
in uenţei temperaturilor asupra lungimii tubului polenic a pus în evidenţă o variabilitate 
considerabilă a caracterului studiat ( g. 2, 3). 

Analiza trifactorială a varianţei a arătat că cota in uenţei genotipului, duratei 
expoziţiei şi nivelul regimului termic acţionează diferit în manifestarea caracterului 
de rezistenţă. Ca rezultat al investigaţiilor gameto tului masculin al soiurilor şi linilor 
create în IGFP conform rezistenţei la arşiţă au fost selectate soiurile Elvira, Jubiliar şi 
Laguna (martor), la care indicii de rezistenţă la arşiţă a polenului şi lungimii tubului 
polenic nu s-a schimbat semni cativ în toate cele 3 expoziţii de timp. Suma medie a 
pătratelor a fost 16,3; 19,3; 81,3 corespunzător, pe când acest parametru la soiul martor 
Iuliana şi liniile L-307, 310,312 a fost de (2916,7; 2621,2; 2151,1 şi 2943,8). Aceasta 
denotă că genotipurile posedă o variabilitate înaltă după caracterul investigat.

Analiza varianţei interacţiunii genotip x temperatură a înregistrat, că doar polenul 
soiurilor Elvira, Jubiliar, Laguna ţi Mihaela reacţionează nesemni cativ la acţiunea 
regimurilor de temperatură 38/45/480 C. Aceste genotipuri s-au dovedit a   mai adaptate 
(suma medie a pătratelor a fost de 463,9; 696,3; 946,4 şi 949,7, corespunzător), acest 
caracter  ind mai pronunţat la restul liniilor. O variabilitate înaltă a caracterelor analizate 
după acţiunea diferitelor regimuri de temperatură şi durată de expoziţie au manifestat 
liniile 302; 303, 306; 307; 309; 310 şi 312. Totodată, lungimea tubului polenic a acestor 
linii, după tratare termică a grăuncioarelor de polen se deosebea printr-o creştere mai 



67

intensivă pe mediu nutritiv arti cial, determinată probabil de selectarea celor mai 
rezistente grăuncioare de polen. Acestea con rmă e cacitatea utilizării acestei metode 
în selectarea formelor rezistente la arşiţă.  

A B

C

Fig.2 Evaluarea rezistenţei grăuncioarelor de polen de tomate în condiţii de stress 
(A–380 C; B–450 C; C–480 C). 1. Iuliana; 2. L-302 (licurici x Virovschii scorospelîi); 3. L-303 
(Fachel x Preliudia); 4. Elvira; 5. Jubiliar 60/20; 6. L-306; 7. L-307; 8. St. Laguna; 9. L-309; 10. 
L-321; 11. Mihaela; 12. F

5 
(Nota x Kecskemetti); 13. F

9 
(Prizior x Volgogradeţ) 100Gy

Analiza caracterelor evaluate la diferite regimuri de temperatură ne-a demonstrat 
o variabilitate înaltă la liniile studiate. Analiza varianţei în întregime pe experienţă a 
demonstrat că pondera cea mai mare în sursa de variaţie a revenit factorului termic 
(67,3%). Cota acţiunii duratei expoziţiei în variaţia totală a constituit 9,0%, iar a 
genotipului 23,6%. Aşa dar, se poate de concis, că utilizarea acestei metode de testare a 
rezistenţei genotipurilor în baza gameto tul masculin, a permis testarea  ecărui genotip 
după rezistenţa la arşiţă şi elucidarea cotei de participare a genotipului în variabilitatea 
caracterelor de rezistenţă a polenului în condiţii de stres. 

 Un interes deosebit pentru utilizare în ameliorare în calitate de donori ai 
genelor rezistenţei la arşiţă prezintă genotipurile ce posedă rezistenţă sporită atât a 
gameto tului, cât şi a sporo tului. În calitate de asemenea donori s-au manifestat 
soiurile Elvira, Jubiliar 60/20, Mihaela şi L-313, care au demonstrat şi un potenţial 
înalt de productivitate în comparaţie cu soiurile standard Iuliana şi Laguna (tab.1).
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C
Fig.3 In uenţa temperaturilor ridicate asupra capacităţii de creştere a tubului polenic 

la tomate în condiţii optime (250 C, expoziţia 3 ore) şi de stres (A-380 C; B-450 C; C-480 C  
cu expoziţia de 3 ore, 5 ore şi 7 ore). 1. Iuliana; 2. L-302 (licurici x Virovschii scorospelîi); 3. 
L-303 (Fachel x Preliudia); 4. Elvira; 5. Jubiliar 60/20; 6. L-306; 7. L-307; 8. St. Laguna; 9.. L-309; 10. 
L-321; 11. Mihaela. 12, F

5 
(Nota x Kecskemetti);13, F

9 
(Prizior x Volgogradeţ) 100Gy

Таблица 1. Caracteristica liniilor şi soiurilor de tomate după potenţialul de 
productivitate

Linii şi soiuri

Recolta, т/
hа

301 Iuliana (martor-1) 65,0 60,0 92,0 100,0

302 F
9 
(Licurici x Virovschii scorospelîi) 150 Gr. 86,5 82,7 95,6 86,7

303 F9 (Fachel x Preliudia) 100 Gr. 65,5 62,0 94,6 106,7

304 Elvira 73,0 69,7 95,5 115,0

305 Jubiliar 60/20 83,2 79,0 94,5 120,0

306 F
6
 Potoc х F

1
 (Gruntovîi gribovschii х L.chilense) 72,3 69,3 95,8 120,0

307 /---- /   ----/     ----/      ----/ 66,6 64,8 97,3 126,0

308 Лагуна (стандарт-2) 59,4 49,0 82,3 82,5

309 F
6
 Potoc х F

1
 (Gruntovîi gribovschii  х L.chilense) 64,0 61,0 95,2 115,0

310 /-----/     ----- /     ----- /    -----/ 80,0 78,5 98,0 120,0

311 Mihaela 81,0 77,4 95,7 86,7

312 F5 (Nota х Kecskemetti 262) 59,5 57,0 95,8 95,0

313 F
9
 (Prizior хVolgogradeţ) 100 Gr. 68,4 63,4 92,7 90,0
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Concluzii:

1. Testarea materialului selectiv la diferite stadii ale ontogenezei a permis selectarea 
celor mai bune soiuri şi linii ce posedă o rezistenţă sporită atât în faza de germinare a 
seminţelor, cât şi la cea de formare a organelor reproductive.

2. Pentru ameliorarea caracterului de rezistenţă la arşiţă prezintă interes soiurile 
Elvira, Jubiliar 60/20, Mihaela şi L313 care au manifestat rezistenţă sporită atât a 
gameto tului, cât şi a sporo tului.

3. Rezistenţa şi productivitatea sporită a soiurilor Elvira, Mihaela, Jubiliar 60/20, 
precum şi proprietăţile gustative înalte ale fructelor, denotă că ele pot   utilizate în 
procesul de ameliorare pentru obţinerea genotipurilor înalt productive şi adaptive.
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