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CĂRȚI NOI:

RECENZIE ASUPRA MONOGRAFIEI
“BAZELE IMUNOGENETICE ALE REZISTENTEI CULTURILOR

LEGUMINOASE  LA FITOPATOGENI”. Autor  Liubov Coreţchi
Î.S. Editorial-Poligrafi că “Tipografi a Centrală”. Chişinău, 2013

Monografi a “Bazele imunogenetice ale rezistentei culturilor leguminoase la
fi topatogeni”, semnată de dr. în biologie, conferenţiar cercetător Liubov Coreţchi,
abordează un domeniu pe cât de actual şi important, pe atât de util pentru agricultura
ecologică ─ controlul genetic al rezistenţei la fi topatogeni.

Studiul prezintă o cercetare multidisciplinară, punând în evidenţă reacţia culturilor
leguminoase la factorii biotici stresanţi in vivo şi in vitro prin încercarea reuşită de
cercetare, utilizând metodele tradiţionale şi noi din cadrul disciplinelor conexe: protecţia
plantelor, genetica generală şi moleculară, biotehnologia, micologia, biochimia,
ameliorarea plantelor. Însumând informaţii, sugestii şi idei novatoare în sprijinul unei
agriculturi ecologice durabile, lucrarea Dnei Coreţchi reprezintă un fundament teoretic
şi metodologic solid pentru implementarea programelor naţionale de protecţie integrată
şi ameliorare a culturilor agricole.

Prezentând în sine primul studiu ştiinţifi c şi aplicativ amplu privind problemele
rezistenţei ereditare şi sistemice a culturilor leguminoase la fi topatogeni, monografi a
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se înscrie prin problematica abordată şi interpretarea ştiinţifi că a rezultatelor analizate,
printre cele mai valoroase lucrări în domeniu.

În Introducere autorul ne informează că problema nominalizată în titlu constă în
elucidarea rolului diferenţiat al acţiunilor genice (aditive, dominante) şi interacţiunilor
epistatice implicate în reacţia soiei la patogenii Fusarium spp., Phomopsis sojae şi
Pseudomonas glycineia la diverse niveluri de organizare biologică a plantei-gazdă in
vivo şi in vitro, stabilirea mecanismelor enzimatice de răspuns a soiei şi năutului la
patogenii fungici în cadrul rezistenţei constitutive şi sistemice induse, cât şi a asocierii
rezistenţei soiei şi năutului la Fusarium spp. cu unii markeri microsatelitici (SSR).
Totodată, sunt puse în evidenţă bazele studierii imunităţii plantelor la factori biotici prin
metode clasice şi contemporane. Sunt reflectate cu succes unele probleme importante:
rezistenţa durabilă, importanţa economică a selecţiei rezistenţei la boli, cu un accent
deosebit fi ind expuse datele ştiinţifice despre rezistenţa genetică, care, de obicei, este
durabilă şi patogenul nu se poate adapta la astfel de gene, cel puţin într-o perioadă
anumită de timp, iar baza dezvoltării durabile a ecosistemelor o constituie protecţia
biologică a plantelor.

Un rol important i se atribuie rezistenţei sistemice manifestată prin reacţiile de
apărare a plantelor la infectările repetate ale patogenilor.

Concomitent cu Introducerea, 3 capitole, Încheierea, rezumatele în limba engleză şi
rusă, bibliografi e, anexe, în lucrare mai sunt prezente brevetele de invenţie ─ elemente
suplimentare binevenite, cu scopul de a facilita înţelegerea abordării teoretico-
metodologice novatoare a problemei analizate.

Capitolul 1. „Agenţii cauzali ai diverselor maladii la soia, năut şi interacţiunea
acestora cu planta gazdă in vitro şi in vivo” cuprinde rezultatele ştiinţifi ce despre
evoluţia speciilor Fusarium în baza componenţei şi a virulenţei pentru soia. A fost
demonstrat că spectrul fungilor izolaţi din plante bolnave de năut era mai larg ca la soia,
cu frecvenţă detaşată, semnalându-se forma specializată F. oxysporum f. sp. ciceris. Un
interes ştiinţifi c deosebit prezintă stabilirea condiţiilor de sensibilitate maximă a soiei la
fuzarioză, fomopsis şi temperaturi joase, ceea ce a permis elaborarea metodelor de testare
a rezistenţei complexe a culturii în cauză la factorii biotici şi abiotici menţionaţi.

În vederea elaborării unor biotehnologii de testare a rezistenţei soiei la fuzarioză in
vitro a fost cercetată reacţia embrionilor imaturi de soia la metaboliţii F. oxysporum,
demonstrându-se că aceasta este determinată de mai mulţi factori: genotip, tulpină,
concentraţia fi ltratului de cultură. În baza calusării generale, au fost stabilite concentraţiile
de fi ltrate de cultură F. oxysporum, care permit testarea/selectarea obiectivă a rezistenţei
genotipurilor de soia la metaboliţii ciupercii.

Capitolul 2 ”Determinarea rolului rezistenţei ereditare şi dobândite în
protecţia integrată a soiei şi năutului de fi topatogeni” include rezultatele cercetărilor
asupra elucidării factorilor genetici implicaţi în controlul interacţiunilor genotipurilor
de soia cu unii patogeni fungici (Fusarium spp., Phomopsis sojae) şi bacterieni severi
(Pseudomonas glycinea) in vitro şi in vivo în baza analizelor de retroîncrucişare şi
dialele. Au fost stabilite acţiunile genice aditive şi dominante, interacţiunile epistatice
homozigote şi heterozigote; gradul de dominaţie, coefi cientul de heritabilitate, numărul
de gene, responsabile de heritabilitatea rezistenţei soiei la patogenii menţionaţi. Mai
sunt prezentate atât date despre rolul citoplasmei în controlul genetic al reacţiei soiei
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la fuzarioză, cât şi caracteristica genetico-moleculară a genotipurilor Cicer arietinum,
rezistente la fuzarioză şi productive, prin utilizarea markerilor microsatelitici.

Analizarea capacităţii de calusare embriogenă in vitro în F
1
 şi F

2
 în diferite condiţii de

mediu, conform gradului de dominaţie şi a coefi cientului de heritabilitate, a demonstrat
rolul important al genotipului şi a factorului de temperatură asupra manifestării genelor
de rezistenţă. Nivelul calusării embriogene în prezenţa metaboliţilor F. oxysporum
refl ectă rezistenţa plantelor integre la fuzarioză în condiţii in vivo. Corelaţia negativă
înaltă dintre intensitatea dezvoltării fuzariozei radiculare/fuzariozei cotiledonare şi
capacitatea de calusare la interacţiunea soia x fi ltratul culturii F. oxysporum poate fi
utilizată în dezvoltarea biotehnologiilor de ameliorare a genotipurilor rezistente.

Un punct forte al capitolului îl constituie stabilirea capacităţii de inductor al
rezistenţei sistemice dobândite pentru glicozidele steroidice Ecostim şi Moldstim în
condiţii in vivo şi in vitro. De asemenea, un rol semnifi cativ îi revine elucidării atât
a efi cienţei preparatelor micotice în diminuarea dezvoltării fuzariozelor la soia, cât
şi elaborării biotehnologiilor de sporire a calusogenezei explantelor de soia în baza
utilizării fi ltratului culturii Pseudomonas fl uorescens ca supliment la mediul B5. Acest
procedeu biotehnologic nou a fost acoperit cu brevet de invenţie.

Capitolul 3 „Rezistenţa complexă, productivitatea, polimorfi smele ADN şi
enzimatic la genotipuri de perspectivă şi omologate de soia” refl ectă rezultatele
implementării cercetărilor fundamentale. Astfel, în baza evaluării rezistenţei la
patogeni în diferite condiţii de mediu şi selectării individuale în populaţiile hibride F

3
-

F
7
de soia a fost posibil de obţinut 4 linii cu rezistenţă complexă, incluse în Programele

Naţionale de Ameliorare. Au fost create 10 soiuri de soia pentru boabe şi năut, 6 din
acestea fi ind omologate în condiţiile Republicii Moldova şi incluse în bazele de date
ale Institutului de Fitotehnie din Rusia, Sankt-Petersburg. În „Analiza clusteriană a
reacţiei imunologice şi a elementelor de productivitate a genotipurilor de soia din
colecţia IGFP” sunt prezentate rezultate teoretice şi practice referitor la interacţiunea
genotipurilor de perspectivă şi omologate de soia cu Fusarium spp; ameliorarea
genotipurilor cu producţie înaltă, rezistente la boli şi caractere calitative.

Modernizarea efi cientă a protecţiei integrate a plantelor prin ameliorarea soiurilor
rezistente este posibilă în baza utilizării complexului de metode tradiţionale şi a
tehnologiilor noi.

O perspectivă indiscutabilă în identifi carea surselor de rezistenţă a culturilor
leguminoase  prezintă metodele molecular-genetice în complex cu metodele de analiză
hibridologică, utilizate de către autor, care au permis evidenţierea formelor genetice
valoroase ─ donatori ai imunităţii la fuzarioză.

Rezultatele cercetărilor moleculare SSR-PCR, interpretate în baza programelor
sofi sticate: analiza k-mediilor şi UPGMA, au permis genotiparea individuală a
soiurilor de soia şi năut şi stabilirea asocierii rezultatelor cu caracterul de rezistenţă a
genotipurilor.

Polimorfi smul sistemelor fermentative, de asemenea, prezintă o cale sigură de
identifi care a surselor genetice de rezistenţă şi poate fi  utilizat în ameliorarea imunităţii.
Studiul efectuat de autor, referitor la polimorfi smul peroxidazelor, esterazelor,
glucanazelor în cadrul patosistemelor Glycine max – Fusarium oxysporum – Phomopsis
sojae şi Cicer arietinum - Fusarium oxysporum (pentru peroxidaze) relevă activarea
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genelor responsabile de rezistenţa la maladiile în cauză, ceea ce denotă implicarea
acestora în mecanismele de rezistenţă la factorii stresogeni menţionaţi.

În „Concluzii” autorul menţionează că monografia “Bazele imunogenetice ale
rezistentei culturilor leguminoase la fi topatogeni” se bazează pe o serie prealabilă de
publicaţii (2 monografii, 1 capitol în monografi e), un număr semnificativ de articole şi
de prezentări/discuţii la numeroase foruri naţionale şi internaţionale.

Lucrarea are aspect multilateral, pluridisciplinar şi prezintă un studiu aprofundat cu
elaborarea unor legităţi şi dependenţe imunogenetice utile în caracterizarea rezistenţei
ereditare şi sistemice a genotipurilor culturilor leguminoase.

Documentarea adecvată cu lectură de ultimă oră din domeniu a contribuit la
interpretarea corect ştiinţifi că a problemei examinate. Lucrarea merită menţiune
pentru limba română clară şi precisă în care este redactată, fapt care îi conferă deplină
lizibilitate.

Monografi a dnei Liubov Coreţchi este una complexă şi interdisciplinară prin
spectrul aspectelor abordate şi interpretate de către autor şi deschide noi perspective
de cercetare, având posibilitatea de a deveni un suport considerabil în programele
naţionale de protecţie integrată a culturilor leguminoase.

Boris GĂINA, academician
Leonid Voloşciuc, doctor habilitat în biologie
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