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Introducere

Pe parcursul evoluţiei, în scopul sporirii variabilităţii genetice şi asigurării unui 
spectru mai larg de genotipuri pentru selecţia naturală, plantele hermafrodite au 
dezvoltat sisteme moleculare complexe de evitare a autofecundării prin asigurarea 
autoincompatibilităţii (AIC) polenului. 

AIC se manifestă la nivel de  gameto t şi sporo t [9, 26],  ind determinată de alelele  
locusului S (self-incompatibility). Utilizarea formelor mutante a relevat modelul bipartit 
al locusului S cu gene distincte, care reglează însuşirile pistilului şi ale polenului [5]. 
S-a constatat, că polenul străin germinează pe stigmate mult mai repede, are o viteză 
sporită de înaintare prin stil, realizând fecundarea într-un timp de aproximativ două ori 
mai scurt comparativ cu propriul polen [24]. 

Analiza evenimentelor moleculare şi a proceselor biochimice care reglează reacţia 
de autoincompatibilitate la plantele din familiile Brassicaceae, Solanaceae, Rosaceae,  
Scrophulariaceae şi Campanulaceae a pus în evidenţă interacţiuni de tip ligand receptor
[9, 19, 20, 23, 26]. Astfel, la Brassica incompatibilitatea polen - pistil este mediată de 
receptorii protein kinazici [20], la Papaveraceae  de ionii de calciu din citosol [4] iar 
la Gramineae  de thioredoxină [10]. De asemenea s-a consatatat,  că glycoproteinele 
cu activitate ribonucleazică (S-ARNase) controlează reacţia de răspuns a fenomenului 
AIC la majoritatea  plantelor dicotiledonate studiate [14].

Formele salbatice din genul Helianthus se caracterizează printr-o autocompatibilitate 
nulă (AC) a polenului, iar  oarea-soarelui de cultură - prin autoincompatibilitate 
sporo tică variabilă [2, 7, 8], determinată  de un sistem genetic complex, coordonat 
de un număr necunoscut de loci [22, 25]. S-a constatat  atât  prezenţă unui locus S
multialelic [2], cât şi  existenţa a doi  loci S multialelici care determină AIC [6, 11, 
16]. În cadrul încrucişărilor interspeci ce intervin rearanjări ale diferitelor segmente 
cromozomale care pot forma  duplicaţii sau genotipuri  hemizigote după  locusul S
[1, 17]. Mutaţiile alelelor AIC detrmină pierderea funcţiei (loss-of-function), cauzând 
astfel autocompatibilitatea polenului [8, 15]. De exemplu,  mutaţiile genelor S de la 
Brassica afectează formarea complexului proteic receptor-ligand, ceea ce duce la 
pierderea însuşirilor de inhibiţie a germinării polenului [15].

Interesul pentru investigarea AC/AIC la  oarea-soarelui a apărut încă în anii ’60 ai 
secolului trecut [12, 18]. Actualmente, această problemă constituie un aspect important 
al programelor de ameliorare [3], întrucât recolta hibrizilor comerciali  este determinată 
atât de factori genetici şi  ziologici care in uienţează numărul şi densitatea  orilor, 
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orientarea stigmatului şi aglutinarea polenului [13, 21], cât şi de frecvenţa polenizatorilor,  
redusă din cauza unor factori climatici. Lucrarea de faţă  a avut drept scop determinarea 
gradului de autocompatibilitate al polenului  la diverse linii restauratoare de fertilitate 
şi  hibrizi  F

1
 de  oarea-soarelui.

Material şi metode

Materialul de cercetare utilizat a constituit 12 linii restauratoare de fertilitate oferite 
de AŞP MAGROSELECT, or. Soroca (LC 4 Rf,  LC Cium Rf,  LC Raus Rf,   LC 7 Rf,   
LCod1295Rf,   LC 43 Rf,  LC 39 Rf,  Xenia Rf,  Drofa Rf,  Valentino Rf)  şi din colecţia 
VIR,  Sankt Peterburg, Rusia (VIR 558  Rf, VIR 681 Rf). Studiul autocompatibilităţii 
polenului în generaţia F

1
 a cuprins 4 hibrizi comerciali şi 8 combinaţii hibride între 

linii cu androsterilitate citoplasmatică  şi restauratoare de fertilitate diferite, obţinute de 
autori  în cadrul cercetărilor.  Experienţele de câmp (lotul expeimental al Universităţii 
de Stat din Moldova,  g. 1) au fost realizate după metoda parcelelor randomizate în 
blocuri,  ecare parcelă prezentând o suprafaţă de 39 - 40 m2 (8-10 rânduri de plante 
cu distanţa de semănat de 70 x 35 cm.). Gradul de autocompatibilitate a fost studiat în 
perioada aprilie - septembrie pe parcursul anilor 2007-2009 şi apreciat prin raportul 
dintre numărul mediu de seminţe viabile pe calatidiu izolat şi numărul mediu de seminţe 
viabile pe calatidiu polenizat liber, exprimat în %. Datele obţinute au fost analizate 
statistic cu aplicarea criteriului Student  [28].

Fig. 1. Aplicarea izolatoarelor  pentru  
prevenirea  polenizării  încrucişate.

Rezultate şi discuţii

Floarea-soarelui reprezintă o plantă alogamă, entomo lă. Staminele se dezvoltă 
şi ajung la maturitate înaintea stigmatului, astfel polenul  ind pus în libertate cu mult 
înainte ca acesta să  e receptiv. Mai târziu, când stigmatul se maturează şi devine 
lipicios, anterele sunt deja goale. O astfel de  oare pentru a   polenizată are nevoie de 
polenul pus în libertate de o  oare mai tânără din propriul calatidiu sau din alte calatidii 
prin polenizare, mediat de insecte. În timpul maturării, stigmatul se alungeşte şi este 
împins în afara anterelor concrescute. Dacă fecundarea nu are loc cu polenul altei  ori, 
vârful stigmatului se bifurcă şi se răsuceşte  mult spre exterior ( g. 2). 

În cazul când stigmatele ajung la maturitate cele două bifurcaţii din vârf ating 
anterele  orilor vecine, astfel realizându-se autopolenizarea.
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Fig. 2. Imagine  şi prezentare schematică a unei  ori tubulare

Studiul autocompatibilităţii liniilor restauratoare de fertilitate. Investigarea 
autofertilităţii a 12 linii Rf a pus in evidenţă valori care au  variat în limite largi, ceea ce  
a permis clasi carea genotipurilor în 3 grupe în funcţie de gradul de autocompatibilitate 
a polenului: I (<  25%), II (25-50%) şi III (>50%), tabelul I. 

Tabelul 1. Gradul de autocompatibilitate al polenului  la diferite linii Rf

Genotipul Rf AC, %
Nivelul de productivitate a polenului

abundent mediu scăzut

VIR 681 Rf  
LC od 1295 Rf
Drofa Rf
LC 43 Rf

   9,29 ± 0,45
   9,36 ± 0,90
 16,13 ± 0,58
 21,21 ± 1,19

+
+

+
+

Valentino Rf
LC Raus Rf
VIR 558 Rf
Xenia Rf
LC 39 Rf
LC 41 Rf

 26,30 ± 2,33
 27,05 ± 1,51
 27,93 ± 1,83
 28,15 ± 1,79
 29,49 ± 1,44
 36,05 ± 1,39

+
+

+
+

+

+

LC Cium Rf
LC 7 Rf

 58,70 ± 1,65
 62,00 ± 3,28

+
+

Datele prezentate în tabel indică un grad mediu de autocompatibilitate, cu valori 
cuprinse între 25-36 % pentru 6 genotipuri: LC 41 Rf, Valentino Rf,  LC Raus Rf,  VIR 
558 Rf, Xenia Rf, LC 39 Rf şi doar în cazul a 2 genotipuri: LC Cium Rf şi LC 7 Rf au 
fost constatate valori mai mari ale acestui indice: 57,8 - 62,0%. 

Se cunoaşte că gradul de autofertilitate şi autopolenizare este mult in uenţat şi de 
condiţiile de mediu din timpul în oritului. Datele fenologice înregistrate în perioada 
de în orire a liniilor Rf, au demonstrat o uniformitate a parametrilor morfologici în 
cadrul liniei şi o diferenţiere după gradul de pigmentaţie al anterelor şi capacitatea de 
producere a polenului în funcţie de genotip. Vizual, cantitatea de polen eliberat a fost 
apreciată pentru majoritatea liniilor ca abundentă, şi doar în căteva cazuri  conţinutul 
diminuat de polen este corelat cu grade de autocompatibilitate reduse, aşa cum este 
la VIR 681 Rf  şi LC od 1295 Rf. În acelaşi timp, a fost relevat un singur caz (LC 
41 Rf) când nivelului scăzut al cantităţii de polen îi corespunde o valoare medie a 
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autofertilităţii ( g. 3  tabelul 1). 
Aceste date indică asupra faptului, că genele care determină AIC manifestă, în 

special, o acţiune de natură  ziologică în relaţia polen - pistil şi mai puţin-un efect 
structural sau corelat cantitativ.

Studiul autocompatibilităţii genotipurilor hibride (F
1
). Evaluarea comparativă 

a nivelului de autocompatibilitate a liniilor parentale în diferite combinaţii hibride a 
relevat variaţia acestui caracter în funcţie de baza ereditară a materialului biologic 
(tabel 2). 

Tabelul 2. Autocompatibilitatea polenului la diferite genotipuri de  oarea-soarelui

Genotipul F
1

Autocompatibilitatea 
Genotipul Rf

pentru F
1

pentru Rf

Drofa ASC x Drofa Rf 50,66 ± 0,87 16,13 ± 0,58 Drofa Rf LC

Drofa ASC x LC Raus Rf 33,92 ± 1,08  27,05 ± 1,51 Raus Rf

Drofa ASC x LC 7 Rf 22,71 ± 2,00  62,00 ± 3,28 LC 7 Rf

Drofa ASC x LC od1295 Rf 21,92 ± 1,30    9,36 ± 0,90 LC od 1295 Rf

Drofa ASC x LC 43 Rf 24,80 ± 1,13  21,21 ± 1,19 LC 43 Rf

Drofa ASC x VIR 681 Rf 44,96 ± 0,69   9,29 ± 0,45 VIR 681 Rf

LC 40 ASC x Xenia Rf 30,40 ± 1,59 28,15 ± 1,79 Xenia Rf

Xenia ASC x  Xenia Rf 68,34 ± 1,58 28,15 ± 1,79 Xenia Rf

Valentino ASC x Valentino Rf 22,62 ± 1,20 26,30 ± 2,33 Valentino Rf

LC 40 ASC x LC Raus Rf 25,46 ± 1,42  27,05 ± 1,51 Raus Rf

Conform valorilor înregistrate, din cei 6 hibrizi de generaţia întîi rezultaţi  din 
încrucişarea  diferitelor linii Rf cu una şi aceeaşi linie ASC,  5  au valori superioare 
nivelului de AC al liniei paterne. Cele mai semni cative diferenţe au fost constatate la 
combinaţiile cu VIR 681 Rf,  LC od1295 Rf  şi Drofa Rf, gradul de AC  ind mai mare 
faţă de cel al formei paterne de 2-5 ori. Linia LC 7 Rf,  în combinaţie cu aceiaşi formă 
maternă determină reducerea gradului de autocompatibilitate de cca 3 ori. 

Aceste date conduc la concluzia că citoplasma sterilă nu are o in uenţă evidentă 
asupra însuşirii de autocompatibilitate. Pe de altă parte, analiza altor două combinaţii 
hibride care au în comun una şi aceeaşi linie Rf: LC 40 ASC x Xenia Rf şi Xenia ASC 
x  Xenia Rf a relevat valori egale ale F

1
 cu cele ale formei paterne (LC 40 ASC x Xenia 

Rf) sau o sporire de două ori, asa cum este cazul hibridului omologat Xenia F
1
. Aceste 

 uctuaţii de valori evidenţiază complexitatea determinismului genetic al fenomenului 
de autocompatibilitate a polenului la  oarea-soarelui.  

Astfel, conform observaţiilor efectuate se impune  necesitatea determinării  gradului 
de autocompatibilitate pentru  ecare hibrid în parte, chiar dacă la unii dintre aceştea 
anumite linii parentale sunt comune sau posedă grade de autocompatibilitate similară.

Este important  de menţionat, că doi din hibrizii omologaţi - Drofa şi Xenia au 
cel mai înalt grad de autocompatibilitate (50,6 şi 68,34, respectiv) în comparaţie cu 
hibrizii experimentali şi chiar cu liniile lor paterne, demonstrînd o corelare pozitivă 
dintre productivitate şi autocompatibilitate  ( g. 4).  

O posibilă cauză a nivelului diminuat al AC la hibridul Valentino, similar cu cel 
al liniei paterne poate   condiţiile climaterice din ultima perioadă de timp, în special, 
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precipitaţiile şi temperaturile medii atipice care au in uenţat negativ într-o măsură mai 
mare această combinaţie hibridă, a cărei perioadă vegetativă este mai indelungată.

Fig. 3. Capacitatea de formare a polenului la plantele fertile de  oarea-soarelui 
Nivel abundent (A),  mediu (B)  şi  scăzut (C).

Fig. 4.  Variaţia 
autofertilităţii polenului la 
genotipurile hibride (F1) 
omologate

Concluzii

Din douăsprezece linii Rf investigate, şase genotipuri: LC 41 Rf, Valentino Rf,  LC 
Raus Rf, VIR 558 Rf, Xenia Rf, LC 39 Rf  au prezentat un grad de autocompatibilitate a 
polenului de 25-36 % şi doar în cazul a două genotipuri: LC Cium Rf şi LC 7 Rf au fost 
constatate valori mai mari ale acestui indice: 57,8 - 62,0%.

Evaluarea comparativă a nivelului de autocompatibilitate a liniilor parentale 
în diverse combinaţii hibride a relevat variaţia acestui caracter în funcţie de baza 
ereditară a materialului biologic. Cele mai semni cative diferenţe au fost constatate la 
combinaţiile cu VIR 681 Rf,  LC od1295 Rf  şi Drofa Rf ,  gradul de AC  ind mai mare 
comparativ cu cel al formei paterne de 2-5 ori. Linia LC 7 Rf în combinaţie cu aceeaşi 
formă maternă determină reducerea gradului de autocompatibilitate de cca 3 ori.

Doi din hibrizii omologaţi - Drofa şi Xenia au cel mai înalt grad de autiocompatibilitate 
(50,66 şi 68,34%, respectiv) în comparaţie cu hibrizii experimentali şi chiar cu linile lor 
paterne, demonstrând o corelare pozitivă dintre productivitate şi autocompatibilitate.

Exprimăm sincere mulţumiri  dr. habilitat Rotaru Tudor (AŞP Magroselect, or. Soroca, 
Republica Moldova) pentru seminţele de  oarea-soarelui oferite cu amabilitate. Cercetările 
au fost efectuate în cadrul proiectului bilateral 08.820.04.19RF.
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STUDIUL DIVIDERILOR MITOTICE ÎN MERISTEMELE 
RADICULARE LA ORZ ÎN DIVERSE CONDIŢII DE 

INFECŢII VIRALE 

Andronic Larisa, Jacotă A.,  Grigorov Tatiana, Bujoreanu V.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Introducere

Estimarea particularităţilor proliferării celulelor vegetale, inclusiv a  celor 
meristematice, cuprinde multiple aspecte privitor la reactivitatea plantelor faţă de diverşi 
factori  [28]. Celulele meristematice sunt celule ce reacţionează rapid şi activ la factorii 
endo- şi exzogeni [27]. Conservatismul  proceselor proliferative asigură posibilitatea 
utilizării diferitor parametri a dividerilor mitotice în studiile de monitoring. Conform 
datelor mai multor autori, în cercetările citogenetice în calitate de test-sistemă comodă 
şi sensibilă serveşte orzul - cultură  bine studiată din punct de vedere genetic [18]. Orzul 
dispune de şapte perechi de cromozomi pentru care sunt descrise şi localizate mai multe 
gene şi mutaţii ale acestora. Tot odată, orzul reprezintă gazda virusului mozaicului 
dungat al orzului, patogen pentru care au fost descrise efecte genetice, aşa cum ar   
inducerea de triploizi şi aneuploizi la orz [15] şi grâu [9]. Virusul mozaicului dungat al 
orzului (VMDO) este răspândit în toate ţările cultivatoare de cereale, inclusiv Moldova, 
provocând maladii majore  la orz şi grâu ce contribuie la reducerea recoltei cu cca 25%.  
Particulele virusului mozaicului dungat al orzului au fost descrise în toate ţesuturile 
plantelor infectate [7]. Încă în 1967 Gardner [3] a descris prezenţa virionilor VMDO în 
polen şi ovule, precum şi în interiorul nucleelor. Experimental virusul poate   propagat 
prin polen şi seminţe  în proporţie de 60-80% în dependenţă de tulpină şi genotipul 
gazdei [6].  Conform rezultatelor  cercetărilor noastre anterioare virusul mozaicului 
dungat al orzului contribuie la majorarea frecvenţei schimburilor între cromatidele 
surori, inducând un efect clastogen. 

Pentru extinderea studiului genotoxic cauzat de infecţiile virale la plantele de 
cultură ne-am propus drept scop a aprofunda cercetările citogenetice ale dividerilor 
mitotice în cazul infectării cu VMDO separat sau în complex cu razele gama – factor 
pentru care modul de in uenţă asupra sistemelor biologice este bine studiat.


