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Rezumat
În ultimele decenii, au luat o amploare deosebită cercetările privind elucidarea 
mecanismelor genetice legate de relaţiile existente dintre planta-gazdă şi parazit, care 
ar contribui la facilitarea procesului de ameliorare a formelor rezistente, ce reprezintă 
la momentul dat una din preocupările de bază a cercetătorilor din domeniul ameliorării 
florii-soarelui. În cadrul studiului de faţă, s-a demonstrat că determinismul genetic 
în cadrul genotipurilor de floarea-soarelui rezistente la noile populaţii ale parazitului 
lupoaia este diferit de cel din cadrul genotipurilor rezistente până la rasa F, inclusiv, 
unde rezistenţa este controlată de o singură genă dominantă. Astfel, liniile de floarea-
soarelui care au rezistenţă genetică la aceste populaţii noi ale parazitului nu asigură 
rezistenţă totală hibrizilor, decât în situaţia în care ambele forme parentale ale acestora 
sunt rezistente.
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Introducere
Unul dintre factorii limitativi ai producţiei de floarea-soarelui este planta – parazit 

lupoaia (Orobanche cumana Wallr.). Acţiunea acestui agent patogen s-a extins în 
special în zonele centrale şi de sud-est ale Republicii Moldova [8], cât şi în regiunea 
Mediteraneană şi Europa de Est [4, 11, 15]. Atacul florii-soarelui de către lupoaie este 
deseori devastator, iar pagubele condiţionate de acţiunea acestui patogen pot duce la 
scăderi semnificative a producţiei şi calităţii uleiului. Astfel, în Europa de Est şi de Sud 
au fost înregistrate pierderi de 50-90% [7]. 

Cea mai eficace metodă de prevenire şi combatere a parazitului angiosperm al 
florii-soarelui, lupoaia (Orobanche cumana Wallr.) este cultivarea hibrizilor ce prezintă 
rezistenţă genetică la atacul acestuia [11].

Primele soiuri rezistente la lupoiae – rasa A (Kruglik A, 41, Saratovskii 169, Fuxinka 
3, Zelenka 10) au fost obţinute în Rusia în perioada 1912 – 1927. Cultivarea acestora 
pe suprafeţe întinse a dus la apariţia unei noi rase de lupoaie, mult mai virulentă – rasa 
B. Soiurile Jdanov 8221 şi Jdanov 8885, introduse în cultură în perioada 1934 – 1935, 
prezentau rezistentă faţă de ambele rase ale parazitului lupoaia, rasele A şi B. Aceste 
soiuri erau rezistente la rasa A, prima rasă descoperită de lupoaie. Ulterior, tot în 
Rusia, au fost create alte soiuri rezistente la cele două rase A şi B, soiuri mai valoroase 
din punct de vedere a capacităţii de producţie de seminţe, dar şi cu un conţinut mai 
ridicat de ulei. Astfel de soiuri au fost: VNIIMK 8931, Smena, Peredovic, soiuri ce 
s-au cultivat şi în ţări din estul Europei. În acea perioadă s-a extins în cultură, noul soi 
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românesc, creat la Fundulea, soiul Record, care avea o capacitate sporită a recoltei de 
seminţe, comparativ cu soiurile ruseşti, era rezistent la toate rasele de lupoaie cunoscute  
la momentul dat [16]. 

Cercetările efectuate de grupul de savanţi de la Fundulea, în câmpuri puternic 
infestate cu acest parazit, au dus la cunoaşterea aprofundată a relaţiei parazit-plantă gazdă, 
identificându-se noi rase de lupoaie C, D şi E şi sursele de rezistenţă corespunzătoare 
[17]. Astfel, a fost creat setul diferenţiator pentru cele cinci rase ale acestui parazit, set 
care a fost şi este utilizat şi în prezent în toate ţările în care este răspândit acest parazit, 
la cultura florii-soarelui. Timp de aproximativ 15 ani, după identificarea celor trei rase 
noi ale parazitului lupoaia (C, D şi E), care au fost comunicate în 1981, parazitul n-a 
mai dezvoltat noi rase, mai virulente. Pentru a ţine sub control o eventuală apariţie a 
unor noi rase, în fiecare an se efectuează testări ale setului diferenţiator, cu populaţii ale 
parazitului provenite din diferite zone infestate, în condiţii de infestare artificială.

Ulterior, după apariţia unei noi rase a parazitului lupoaia, la cultura florii-soarelui 
în România, în anul 1996, denumită rasa F, setul diferenţiator a fost completat cu cel 
pentru rasa F [12]. 

Pentru toate cele şase rase ale parazitului, menţionate anterior, rezistenţa florii-
soarelui este controlată de o singură genă, cu efect dominant, genă notată cu simbolul 
Or. Linia LC 1093 conţine în stare homozigotă gena Or6, care controlează rezistenţa la 
toate cele 6 rase de lupoaie (A, B, C, D, E, F), rezistenţa la celelalte rase ale parazitului, 
A, A+B, A+B+C, A+B+C+D şi A+B+C+D+E, fiind conferită de genele Or1, Or2, 
Or3, Or4 şi Or5. Fiecărei gene de rezistenţă îi corespunde un tip de rezistenţă: R1 –R6.

În perioada 1960-1963, în cultura florii-soarelui din România au fost identificate  
2 rase ale parazitului lupoaia (A şi B), în anii 1975-1980 au fost identificate alte 3 rase  
(C, D şi E), iar peste 18-19 ani (1996-1999) a fost constatată prezenţa unei alte rase, 
numită rasa F. De remaract că recent, doar după o perioadă de 8-10 ani, pe teritoriul 
României a fost identificată o nouă populaţie a parazitului, foarte virulentă ce aparţine 
rasei H. De aceea, în ultimele decenii, au luat amploare deosebită cercetările privind 
elucidarea mecanismelor genetice legate de relaţiile existente dintre planta-gazdă şi 
parazit, care ar contribui la facilitarea procesului de selecţie a formelor rezistente, ce 
reprezintă la momentul dat una din preocupările de bază a cercetătorilor din domeniul 
ameliorării florii-soarelui. 

Materiale şi metode
În calitate de material pentru studiu au fost utilizate nouă genotipuri de floarea-

soarelui care reprezintă linii diferenţiatoare LC-1093, S-4465, P-547, S-101 şi P-3034 
şi linia sensibilă AD-66 şi două populaţii de lupoaie, aparţinând rasei F a parazitului şi 
cealaltă provenită din zone în care acesta a dezvoltat populaţii mai virulente.

Pe parcursul cercetărilor au fost realizate încrucişări ale liniilor rezistente 
cu linia sensibilă, fiind obţinuţi hibrizi de prima generaţie, iar ulterior, prin 
autopolenizare şi încrucişări analizatoare a fost obţinută generaţia F2 şi backcross-uri 
(testcross). Prelucrarea statistică a datelor s-a realizat după Dospehov [18] utilizând  
testul χ2 şi P (%). 

Rezultate şi discuţii
Cercetările genetice realizate până nu demult au demonstrat că în majoritatea 

cazurilor în rezistenţa florii-soarelui faţă de lupoaie este implicată o singură genă 
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dominantă, gena Or, iar în cadrul tuturor diferenţiatorilor pentru primele cinci rase ale 
parazitului, inclusiv rasa F, genele de rezistenţă sunt de tip dominant [17]. Cu toate 
acestea, în unele surse de floarea-soarelui rezistente la O. cumana a fost raportat un 
mecanism genetic mai complex al rezistenţei incluzând două gene dominante [6],  
o genă dominantă şi una recesivă [1, 2], o genă dominantă şi una modificatoare [15],  
o genă recesivă, două gene recesive [12, 13] sau controlul genetic poligen [10]. 

De remarcat că, spre deosebire de alte specii de Orobanche, în cazul cărora 
rezistenţa genetică a plantei gazdă este de natură orizontală, rezistenţa florii-soarelui 
faţă de O. cumana, în majoritatea cazurilor, este calitativă sau verticală [9], urmând 
mecanismul genă pentru genă. Astfel, populaţiile de lupoaie evoluează concomitent cu 
apariţia noilor genotipuri, periodic depăşind toate sursele de rezistenţă disponibile. 

Pentru a cunoaşte determinismul genetic în cadrul liniilor de floarea-soarelui 
identificate ca rezistente la noile populaţii ale parazitului, s-a studiat în primul rând, 
reacţia unor linii la atacul a două populaţii, una provenită din zone în care este prezentă 
rasa F a parazitului şi cealaltă provenită din zona în care acesta a dezvoltat populaţii 
mai virulente.

Conform rezultatelor prezentate în tabelul 1, diferenţiatorul pentru rasa F a 
parazitului, linia LC-1093, a fost atacată cu o frecvenţă de 100% în cazul populaţiei mai 
virulente. Similar au fost atacate şi alte linii care prezintă acelaşi tip de rezistenţă faţă 
de rasa F a parazitului. Liniile S-4465, P-547, S-101 şi P-3034 au fost total rezistente.

Tabelul 1. Reacţia unor genotipuri de floarea-soarelui la atacul a doua populaţi ale 
parazitului Orobanche cumana Wallr.

Linia
Populaţia I (rasa F) Populaţia II (rasa G)

Nr.plante 
analizate

Plante atacate Nr.plante 
analizate

Plante atacate
Nr. % Nr. %

LC - 1093 80 0 0 42 42 100
P-4432 46 0 0 44 44 100
O- 2325 84 0 0 56 56 100
O-432 23 0 0 41 41 100
S-4465 74 0 0 43 0 0
P-547 42 0 0 54 0 0
S-101 51 0 0 24 0 0
P-3034 34 0 0 22 0 0
AD - 66 78 78 100 63 63 100

Pentru a studia determinismul genetic În cadrul studiul determinismului genetic 
al acestor linii, s-au efectuat încrucişări între liniile menţionate şi linia sensibilă 
AD-66, fiind ulterior analizate descendenţele în generaţiile F2 şi test-cross. Aceste 
generaţii au fost evaluate în condiţii de infestare cu lupoaie, fiind comparat raportul 
plantelor sensibile şi rezistente de floarea-soarelui cu segregarea teoretică aşteptată. 
Rezultatele (Tab. 2) arată că, în cazul liniilor rezistente la noile populaţii virulente 
ale parazitului, S-4465, P-547 şi S-101, este prezent un tip de rezistenţă la lupoaie, 
controlat de două gene dominante (raportul de segregare 15:1 în generaţia F2 şi 3:1 în  
generaţia test-cross).
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Tabelul 2. Raportul segregării în generaţiile F2 şi test-cross ale populaţiilor 
obţinute prin încrucişarea a şapte linii de floarea-soarelui rezistente la lupoaie, cu linia  
sensibilă AD-66.

Linia Generaţia
Segregare

(rezistent : sensibil) χ2 P (%)
Existent Aşteptat

LC - 1093
F1
F2

test-cross

32 : 0
72 : 24

-

-
3 : 1

-

-
0,158

-

-
0,50 - 0,70

-

P- 4432
F1
F2

test-cross

35 : 0
31 : 9
42 : 46

-
3 : 1
1 : 1

-
0,133
0,188

-
0,70 - 0,90
0,50 - 0,70

O- 2325
F1
F2

test-cross

61 : 0
26 : 9
45 : 41

-
3 : 1
1 : 1

-
0,009
0,186

-
>0,95

0,50 - 0,70

O- 432
F1
F2

test-cross

24 : 0
23 : 7
22 : 16

-
3 : 1
1 : 1

-
0,810
0,947

-
0,30 - 0,50
0,30 - 0,50

S- 4465
F1
F2

test-cross

49 : 0
189 : 14
50 : 15

-
15 : 1
3 : 1

-
0,118
0,012

-
0,80 - 0,90
0,50 - 0,70

P- 547
F1
F2

test-cross

35 : 1
78 : 6
28 : 13

-
15 : 1
3 : 1

-
0,114
0,009

-
0,70 - 0,90

>0,95

S- 101
F1
F2

test-cross

42 : 0
135 : 10
112 : 43

-
15 : 1
3 : 1

-
0,103
0,621

-
0,70 - 0,90
0,30 - 0,50

De menţionat că două dintre aceste linii sunt linii restauratoare de fertilitate a 
polenului şi pot fi utilizate ca forme parentale paterne, în obţinerea hibrizilor comerciali 
de floarea-soarelui, iar una din linii este cu androsterilitate citoplasmatică şi poate fi 
folosită ca linie maternă.

Hibrizii obţinuţi la încrucişarea între aceste linii au prezentat rezistenţă parţială la 
atacul parazitului, atunci când în componenţa hibridului a intrat ca linie rezistentă doar 
forma paternă, respectiv una din cele 2 linii, ceea ce demonstrează că determinismul 
genetic al rezistenţei la lupoaie, în cadrul liniilor date, nu permite obţinerea de hibrizi 
total rezistenţi în generaţia F1 prin utilizarea unei singure forme parentale ce atestă 
rezistenţă. În acest sens, un obiectiv principial ar constitui acţiunea cumulativă a genelor 
obținute de la ambele forme parentale, atât cea maternă cât şi cea paternă.

Concluzii
Determinismul genetic în cadrul genotipurilor de floarea-soarelui rezistente la 

noile populaţii ale parazitului lupoaia este diferit de cel al genotipurilor rezistente la 
rasa F sau mai puţin virulente ca F, unde rezistenţa era controlată de o singură genă 
dominantă. Liniile de floarea-soarelui rezistente la aceste populaţii mai agresive ale 
parazitului asigură rezistenţa totală a hibrizilor, doar în situaţia în care ambele forme 
parentale sunt rezistente.
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