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Rezumat
În articol sunt prezentate date cu privire la reacţia soiurilor părinţi şi hibrizilor reciproci
F

1
 de tomate la acţiunea fi ltratelor de cultură Alternaria spp. S-a constatat că reacţia

se manifestă diferenţiat pentru indicii de germinaţie, creşterea rădăciniţei şi tulpiniţei
plantelor de tomate. Genotipul are o pondere majoritară în reacţia soirilor-părinţi
şi hibrizilor reciproci F

1
de tomate la acţiunea fi ltratelor de cultură Alternaria spp.

Factorul matern deţine un rol important în formarea fenotipului caracterelor cantitative,
manifestarea interacţiunilor alelice, tipul şi gradul de moştenire a rezistenţei tomatelor la
patogenii Alternaria.
Cuvinte-cheie: tomate - fi ltrate de cultură – Alternaria – reacţie - forme parentale - hibrizi
reciproci.
Depus la redacţie 10 aprilie 2012.
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Introducere
Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare,

precum  şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi
abiotici care pot infl uenţa sănătatea acestora –  individuală cât şi a culturii, ca atare,
privită din punct de vedere populaţional [1]. Modifi cările climatice din ultimii ani,
precum şi modifi carea arealelor unor culturi, au  avut drept efect diminuarea rezistenţei
plantelor la boli şi dăunători, favorizând apariţia unor maladii noi sau intensifi carea
celor cunoscute [4].

Una din cele mai severe şi răspândite boli în ultimul timp la plantele legumicole,
este alternarioza. Cunoscută ca pătarea brună a frunzelor, apare cu frecvenţă şi agre-
sivitate înaltă, însoţind tomatele  în majoritatea zonelor de cultură [3].

 De la un an la altul, boala se transmite prin seminţe (care pot fi  infestate în mo-
mentul recoltarii şi prin resturile de plante – cultivate sau spontane) atacate. Infecţiile
se produc în limite largi de temperatură, reuşindu-se contaminări la 13oC, dar şi la tem-
peraturi mai ridicate. Simptomele pot apărea în trei zile, de obicei sunt, însă, vizibile la
8-10 zile după infecţie. Umiditatea joacă un rol important în apariţia bolii, ploile calde
favorizând-o. Atacuri puternice se observă la umiditate înaltă şi la alternarea tempera-
turilor ridicate în timpul zilei cu temperaturile scăzute nocturne. Deci, evoluţia şi ca-
racterul procesului patologic sunt determinate, în mare parte, de interacţiunile gazdă x
patogen x mediu. Cele trei elemente sunt în strânsă interdependenţă, formând un sistem
patologic care determină cursul şi caracterul bolii [5].

Conform unor date, ameliorarea tomatelor pentru rezistenţă la alternarioză nu s-a
încununat cu succese notabile pe parcursul ultimelor decenii din cauza numărului re-
strâns de surse de rezistenţă, manifestării cantitative şi moştenirii poligenice a caracte-
rului, corelării frecvente a rezistenţei cu unele caractere nedorite, ceea ce face imposi-
bilă utilizarea donorilor de rezistenţă în programele de încrucişare [2].

Pentru aplicarea managementului genetic al rezistenţei tomatelor la alternarioză, o
mare importanţă are elucidarea factorilor de bază implicaţi în reacţia la agenţii cauzali,
cât şi particularităţile de transmitere ereditară a caracterului.

În ultimul timp, se acordă o mare atenţie implicării factorilor genetici materni în
formarea diferitelor caractere cantitative, inclusiv a rezistenţei la maladii. Determinan-
ţii cromozomali şi citoplasmatici prezintă sisteme genetice complementare ale celulei,
interacţiunea strânsă a cărora, în comun cu mediul ambiant, determină organizarea in-
ternă şi evoluţia proceselor vitale. Din aceste considerente, sistemele genetice nucleo-
citoplasmatice oferă noi oportunităţi pentru schimbarea funcţionalităţii şi expresiei
genomului nuclear [7]. Scopul lucrării a constat în determinarea particularităţilor de
interacţiune a soiurilor-părinţi şi hibrizilor reciproci F

1
 de tomate cu fi ltratele de cultură

Alternaria spp., şi de moştenire a rezistenţei la etapa iniţială a ontogenezei plantelor.

Material şi metode
 În calitate de material pentru cercetare au servit 4 soiuri-părinţi de tomate: Gloria,

Jubiliar, Maestro, Mihaela şi 6 hibrizi F
1
obţinuţi prin încrucişări reciproce (directe şi

indirecte). Tulpinile de Alternaria solani, A. consortiale, A. alternata au fost izolate din
frunze de tomate cu simptome de boală, pe mediu nutritiv Potato Dextrose Agar (PDA)
şi identifi cate prin analize macro- şi microscopice (Figura 1).
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Figura 1. Aspecte ale plantei bolnave de tomate (A), izolării fungilor pe mediu PDA
(B) şi condiilor de A.alternata (C).

Filtratele de cultură (FC) ale fungilor au fost preparate prin inocularea miceliului
în mediul lichid Czapek-Dox şi cultivarea, ulterioară, la temperatura 22-24ºC, timp
de 21 zile.

Seminţele de tomate au fost tratate cu FC ale fungilor A. solani (FC 1), A. consorti-
ale (FC 2), A. alternata (FC 3) timp de 18 ore.  În calitate de martor a servit apa distila-
tă. După clatire de 3 ori cu apă distilată, seminţele au fost plasate în cutii Petri pe hârtie
de fi ltru umectată şi menţinute în termostat la temperatura 22-24ºC timp de 7 zile.

Reacţia plantelor la tratament, a fost stabilită în baza unor importanţi indici de
creştere – germinaţia seminţelor, lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei. Gradul de dominaţie
(h

p
) a fost stabilit după Brubaker (1966) [6]. Datele obţinute au fost prelucrate statistic

în pachetul de soft STATISTICA 7.

Rezultate şi discuţii
În scopul elucidării infl uenţei fungilor Alternaria asupra unor indici de creştere ai

tomatelor şi determinării importanţei factorilor genetici cu localizare citoplasmatică
(sau interacţiune nucleo-citoplasmatică) în reacţia la patogeni, s-a procedat la
analiza reacţiei unor soiuri-părinţi şi hibrizi reciproci F

1
 ca răspuns la tratarea

seminţelor cu FC.
Rezultatele au demonstrat că reacţia plantelor la cele 3 FC a fost diferenţiată –

specifi că genotipului, hibridului, orientării încrucişării, caracterului analizat: germinaţie,
lungimea rădăciniţei şi tulpiniţei, răspunsul încadrându-se în categoriile: lipsă de
reacţie, inhibare, stimulare (Figura 2).

De exemplu, în  cazul germinaţiei, la soiul Gloria s-a constatat o inhibiţie relativ
slabă: -6,1 şi -1,5% pentru A.solani şi A.consortiale, respectiv,  şi stimulare slabă
(4,6%) pentru A.alternata. La soiul Mihaela, pentru toate cele 3 specii Alternaria, s-a
manifestat o stimulare semnifi cativă a germinaţiei: 10,8...18,5%. În cazul hibrizilor
reciproci F

1
, reacţie diferenţiată puternică s-a manifestat la Jubiliar x Mihaela: -27,3;

+4,6; -22,8%, iar cele mai nesemnifi cative – la Gloria x Jubiliar: +3,1; 0,0; -3,2%,
respectiv pentru FC 1, FC 2, FC 3.

În cazul rădăciniţei, s-au atestat reprimări la soiul Gloria (A.alternata), Maestro
(A.consortiale), F

1
 Mihaela x Maestro (A.consortiale şi A.alternata) şi stimulări
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semnifi cative la Jubiliar (A.alternata), Mihaela  (A.alternata), F
1
 Jubiliar x Mihaela

(A.consortiale), F
1

Maestro x Mihaela (toate izolatele), F
1
 Mihaela x Maestro

(A.consortiale şi A.alternata).

Figura 2.  Reacţia soiurilor-părinţi şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la fi ltrate de
culturi Alternaria  spp. (germinaţie,%  – A; lungimea rădăciniţei, mm – B; lungimea
tulpiniţei, mm –  C). Pe orizontală: 1 – Gloria, 2 – Jubiliar, 3 – Mihaela, 4 – Maestro,
5 –  F1 Gloria x Jubiliar, 6 –  F1 Jubiliar x Gloria, 7 –  F1 Mihaela x Jubiliar, 8 –  F1

Jubiliar x Mihaela, 9 –  F1 Maestro x Mihaela, 10 –  F1 Mihaela x Maestro. Pe verticală,
în dreapta: 1 – martor (H2O), 2 – A.solani (FC 1), 3 – A.consortiale (FC 2), 4 – A. alternata
(FC 3).

În  cazul tulpiniţei, de asemenea, s-au constatat lipsă de reacţie – Gloria (A.solani),
inhibare  – Gloria (A.alternata) şi stimulare  – F

1
Maestro x Mihaela (A.alternata). De

menţionat, că la una şi aceiaşi izolată, reacţia unor soiuri şi hibrizi a fost total diferită.
De exemplu, la acţiunea FC A.alternata,  soiul Gloria şi hibridul F

1
 Mihaela x Maestro

au manifestat inhibiţie, iar soiul Jubiliar – stimulare a creşterii rădăciniţei şi tulpiniţei.
Aceasta relevă existenţa interacţiunilor specifi ce soi/hibrid F

1
 cu izolatele Alternaria.

De menţionat că în majoritatea cazurilor, s-au atestat deosebiri semnifi cative ale
indicilor analizaţi la hibrizii reciproci, atât în varianta martor, cât şi în variantele cu
FC. De exemplu, în cazul lungimii rădăciniţei care prezintă un indice-test sensibil
la patogenii facultativi necrotrofi , localizaţi în sol sau seminţe, în varianta martor, la
hibrizii  Gloria x Jubiliar, Jubiliar x Mihaela şi Maestro x Mihaela, lungimea rădăciniţei
a fost cu 19,4; 23,9 şi 38,1%, respectiv, mai mică ca la analogii reciproci.
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Diferenţe similare s-au constatat şi în variantele cu FC. Astfel, în cazul FC
A.consortiale, la hibrizii  Gloria x Jubiliar, Mihaela x Jubiliar şi Mihaela  x
Maestro, lungimea rădăciniţei a fost cu 29,2; 17,1 şi 4,8%, respectiv, mai mică ca la
analogii reciproci.

Datele demonstrează implicarea factorului matern în formarea caracterului cantitativ
ca atare, cât şi în reacţia la metaboliţii fungilor Alternaria.

Rezultatele analizei factoriale au demonstrat că la utilizarea indicilor test – lungimea
rădăciniţei şi  lungimea tulpiniţei, factorul genotipic a avut un rol decisiv (86,6 şi 89,7%,
respectiv) în reacţia la speciile Alternaria cercetate (tab.1). Factorii de izolată/specie
şi interacţiuni, deşi au avut suport statistic, totuşi au prezentat un rol minor.

Tabelul 1. Analiza bifactorială a relaţiilor tomate x  fi ltrat de cultură Alternaria.

Sursă de variaţie Grade de
libertate

Suma medie
a pătratelor

Contribuţia sursei
de variaţie (%)

Lungimea rădăciniţei
Genotip 9* 11401* 86,6

FC Alternaria 3* 671* 5,1

Interacţiuni genotip x FC Alternaria 27* 896* 6,8

Efecte aleatorii 203 1,5

Lungimea tulpiniţei
Genotip 9* 5624,8* 89,7

FC Alternaria 3* 221,6* 3,5

Interacţiuni genotip x FC Alternaria 27* 326,1* 5,2

Efecte aleatorii              100,9 1,6
*- p<0,05.

Calculul gradului de dominaţie a demonstrat că acesta a variat de la valori pozitive
la valori negative şi de la nivel nul până la supradominaţie puternică (tab.2).

Tabelul 2. Gradul de dominaţie a unor indici de creştere la tomate sub infl uenţa
fi ltratelor de cultură Alternaria spp.

Nr. Hibrid F1 Variantă Germinatie
Lungimea
radaciniţei

Lungimea
tulpiniţei

1 2 3 4 5 6

1
F1 Gloria x Jubi-

liar

H2O   1,96   7,25 -10,43

FC A.solani   1,32   2,75  -7,02

FC A.consortiale    0,30   7,20   2,37

FC A.alternata   -7,4   0,50  -3,55

2
F1 Jubiliar x

Gloria

H2O  -2,09   1,06 -32,65

FC A.solani  -3,43   2,17 -10,81

FC A.consortiale   1,65 -0,36   -9,66

FC A.alternata -19,80   0,57   -3,82
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Tabelul 2. (Continuare).

1 2 3 4 5 6

3
F1 Mihaela x

Jubiliar

H
2
O     2,36 14,0   -4,17

FC A.solani    1,04   3,7 -22,03

FC A.consortiale    0,0   7,0 -21,34

FC A.alternata   -6,80  0,78   -9,58

4
F1 Jubiliar x

Mihaela

H
2
O   -8,5 -8,60   -5,47

FC A.solani -32,56 -4,11 -15,21

FC A.consortiale    0,0 28,33   -8,42

FC A.alternata -47,90 -4,0 -10,49

5
F1 Maestro x

Mihaela

H
2
O   14,20   2,45   -0,31

FC A.solani     2,70   5,61    0,37

FC A.consortiale     1,73   3,35    0,25

FC A.alternata   -3,53   5,36    0,79

6
F1 Mihaela x

Maestro

H
2
O  18,06 20,24    2,05

FC A.solani    1,11   9,11    1,29

FC A.consortiale   -2,82   2,87    0,51

FC A.alternata   -6,27   5,06    0,81

Ca şi în cazul nivelului  caracterelor cantitative analizate, gradul de dominaţie al
acestora a fost infl uenţat în mare măsură de genotipul matern. De exemplu, în cazul FC
A.solani, la hibridul F

1
Mihaela x Jubiliar, pentru lungimea rădăciniţei, h

p
=3,7, iar la F

1

Jubiliar x Mihaela h
p
=-4,11, deci manifestarea caracterului a variat de la supradominaţie

pozitivă la supradominaţie negativă.
Aceasta relevă că interacţiunea genelor materne şi paterne la hibrizii F

1
,  gradul/

modalitatea de heritabilitate a rezistenţei este  puternic infl uenţată de acţiunea FC
Alternaria spp.

Rezultatele relevă că la crearea genotipurilor de tomate urmează a fi  efectuat
un studiu comparativ al comportării genitorilor în calitate de formă maternă pentru
identifi carea surselor sigure de rezistenţă la alternarioză.

Concluzii
1. Reacţia soiurilor-părinţi şi hibrizilor reciproci F

1
 de tomate la acţiunea fi ltratelor

de cultură Alternaria solani, A. consortiale, A. alternata s-a manifestat diferenţiat la
nivel de germinaţie a seminţelor, creştere a rădăciniţei şi tulpiniţei: inhibare, stimulare
sau lipsă de reacţie.

2. Prin analiză bifactorială a varianţei, s-a constatat că ponderea majoritară în
reacţia soiurilor-părinţi şi hibrizilor reciproci F

1
 de tomate la acţiunea fi ltratelor de

cultură Alternaria spp. revine genotipului (86,6-89,7%).
3. Diferenţa semnifi cativă a indicilor de creştere şi gradului de dominaţie a acestora

la hibrizii reciproci F
1
 de tomate,  relevă implicarea majoră a factorului matern în

formarea fenotipurilor caracterelor cantitative cercetate, manifestarea interacţiunilor
alelice, modul şi gradul de heritabilitate a rezistenţei la patogenii Alternaria spp.
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GENOTIPURI DE SALVIA OFFICINALIS L. CU CONŢINUT ŞI COM-
PONENŢĂ DIFERITĂ A ULEIULUI ESENŢIAL

Gonceariuc  Maria1, Kulcitki Veaceslav.2,  Balmuş Zinaida1, Gonceariuc Nata-
lia1, Sîrbu Tatiana2, Cuzmina Elvira1

1Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
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Rezumat
Analiza cantitativă şi calitativă a uleiului esenţial obţinut prin hidrodistilare din 5
genotipuri de Salvia offi cinalis L., cultivate în Republica Moldova a demonstrat
diversitatea acestora. Conţinutul de ulei esenţial evaluat variază în funcţie de genotip şi
faza de recoltare atât în lăstarii cu frunze, cât şi în frunze, infl orescenţe. Cel mai ridicat
conţinut de ulei esenţial a fost atestat în materialul recoltat după scuturarea corolei fl orilor
şi seminţelor:  1.455-1.823% (s.u.) în lăstari cu frunze şi 1.408-1.749% (s.u.) în frunze.
Analiza GC-MS a uleiului esenţial a demonstrat că la diferite genotipuri sunt identifi caţi
în lăstarii cu frunze de la 14 până la 23 componenţi, iar in cel din frunze de la 17 până
la 25. Componenţii majori sunt reprezentaţi de monoterpene cetone: tujonă (α-tujonă:
21,2-38,8%; β-tujonă: 5.877-16,201%), camfor  (17,5-24,6%), urmaţi de eucaliptol
(6.47- 11.2%). Toate genotipurile studiate reprezintă un singur chemotip: tujonă/camfor/
eucaliptol.
Cuvinte-cheie: Salvia offi cinalis -  ulei esential -  compoziţie
Depus la redacţie:   12 aprilie 2012
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Adresă pentru corespondenţă: Gonceariuc Maria, Institutul de Genetică şi Fiziologie
a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Pădurii, 20, MD 2002 Chişinău,
Republica Moldova, e-mail: mgonceariuc@yahoo.com, tel.(+373 22) 660 394

Introducere
Salvia offi cinalis L. (jaleş de grădină) din familia Lamiaceae este o specie perenă,

un subarbust cu frunze veşnic verzi, cunoscută, utilizată ca plantă medicinală, aromatică
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