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Cercetările de genetică la plantele agricole iniţiate în ţara noastră în prima 

jumătate a secolului 20 în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al Româ-
niei (I.C.A.R) şi al unităţilor de profil din învăţământul superior au fost mult 
întârziate în anii ’50-’60 prin impunerea fără discernământ a unor aşa-numite 
teorii materialist dialectice, de import, care eludau principiile geneticii clasice 
ca, de altfel, şi toate cuceririle geneticii de până atunci. De aici şi defazarea lu-
crărilor de genetică de la noi faţă de nivelul atins în alte ţări în anii postbelici. 

Totuşi, odată cu înfiinţarea Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante 
Tehnice şi apoi cu comasarea tematicii Institutului de Cercetări pentru Cultura 
Porumbului cu cea a I.C.A.R-ului, cercetările de genetică, deşi modeste la înce-
put, au revenit treptat pe făgaşul normalităţii sub coordonarea Secţiei de gene-
tică din Institut. Însă, din varii motive, această secţie şi-a încetat activitatea de 
sine stătătoare în 1969, iar tematica şi personalul  au trecut la laboratoarele de 
profil din Secţia de ameliorarea plantelor. 

La început, aria preocupărilor era limitată la lucrări de hibridare îndepărtată 
între grâu şi specii înrudite, mutageneză experimentală, studii asupra consangvi-
nizării şi heterozisului la specii alogame şi a androsterilităţii la grâu, porumb şi 
floarea-soarelui. 

Ulterior, ca urmare a dezvoltării şi modernizării infrastructurii (seră, fitotron, 
laboratoare), a dotării cu echipamente de laborator şi a formării unor nuclee de 
cercetare specializate pe plante, aria preocupărilor s-a extins treptat. In general, 
aceste cercetări s-au dezvoltat în strânsă legătură cu cerinţele imediate ale pro-
gramelor de ameliorare, dar şi pentru elucidarea unor aspecte necesare funda-
mentării strategiilor de ameliorare în perspectivă. 

Dintre obiectivele mai importante la care s-a lucrat în cele cinci decenii de 
activitate menţionăm: 

 cunoaşterea eredităţii caracterelor, în special a caracterelor cantitative su-
puse ameliorării; 

 diversificarea surselor de gene utile prin mutageneză (fizică şi chimică) şi 
prin lucrări de hibridare îndepărtată; 
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 stabilirea metodologiei de folosire a surselor de gene cunoscute şi/sau nou 
identificate din germoplasmă autohtonă şi străină; 

 crearea de stocuri genetice destinate lucrărilor de analiză genetică şi de in-
trogresie de gene în genofondul speciilor de cultură; 

 caracterizarea noilor surse de gene pentru însuşiri agronomice şi pentru 
pretabilitatea folosirii lor în ameliorare; 

 introducerea metodelor rapide de analiză citogenetică necesare în special 
în lucrările de inginerie genetică cromozomală. 

La aceste obiective se pot adăuga cercetările de genetică moleculară aborda-
te în ultimele două decenii. 

La grâu, primele lucrări de cercetare şi cele mai cunoscute au fost cele de hi-
bridare îndepărtată, mai ales cu specii înrudite din genul Triticum, de la care 
transferul de gene utile se poate realiza prin hibridare directă cu recombinare 
meiotică între cromozomii formelor parentale, în hibrizii F1. Astfel, de la specia 
Triticum timopheevi s-au transferat gene de rezistenţă la făinare, iar din hibrizii 
Triticum aestivum x Triticum durum s-au obţinut linii de grâu comun cu re-
zistenţă la rugina brună, la rugina galbenă şi cu producţie relativ satisfăcătoare 
(P r i a d c e n c u, 1969). 

Din hibridarea grâului cu secara s-au obţinut forme amfiploide, iar în urma 
retroîncrucişării cu grâul comun s-au selecţionat linii cu rezistenţă la principa-
lele boli foliare. De asemenea, din hibridarea intergenerică grâu x pir s-au ob-
ţinut atât forme anuale, cât şi forme bianuale şi perene cu garnituri cromozoma-
le între 2n = 56 şi 2n = 84 (P r i a d c e n c u  şi colab., 1966 a, b; 1967 a, b). Trep-
tat, numărul speciilor folosite ca donatori pentru introgresia de gene s-a mărit 
considerabil fiind incluse şi specii mai îndepărtate filogenetic de grâu, cu grade 
diferite de ploidie şi structuri genomice complexe. Au fost perfecţionate şi pro-
tocoalele de lucru prin aplicarea de tratamente post-polenizare cu hormoni de 
tip auxinic, folosirea culturii in vitro de embrioni imaturi pentru recuperarea hi-
brizilor F1 şi tratamente cu colchicină pentru dublarea numărului de cromozomi 
şi obţinerea de forme amfiploide. 

În urma acestor cercetări s-au acumulat numeroase date privind compatibi-
litatea la încrucişare, fertilitatea şi stabilitatea citologică la nivel amfiploid şi 
evoluţia acestor parametri în generaţiile de retroîncrucişare cu grâul comun. Au 
fost create stocuri genetice de real interes pentru lucrările de introgresie: amfi-
ploizi sintetici, linii de adiţie pentru perechi individuale de cromozomi străini 
(2n = 44); linii de substituţie (la care o pereche de cromozomi de grâu a fost în-
locuită cu o pereche omeoloagă de la o altă specie); linii de translocaţie şi nu-
meroase linii de introgresie cu diferite însuşiri transferate de la specii prin impu-
nerea recombinării meiotice de tip alosindetic, între cromozomii de grâu şi cei 
ai speciei partenere, în hibrizii deficienţi 5B (G i u r a, 1982; G i u r a  şi M a r i -
n e s c u, 1989; M a r i n e s c u, 1993). În vederea sporirii eficienţei lucrărilor de 
hibridare îndepărtată au fost create linii genetice speciale cu alele promotoare 
ale capacităţii de hibridare intergenerică cu ajutorul cărora a crescut considera-
bil reuşita acestora. Tot prin lucrări de inginerie genetică cromozomală s-au cre-
at şi linii cu alele promotoare ale împerecherii meiotice de tip alosindetic 
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(G i u r a , 1989; 2001, 2007). Folosirea acestor linii în lucrările de hibridare cu 
specii îndepărtate filogenetic măreşte şansele de valorificare superioară a patri-
moniului de variabilitate existent în speciile tribului Triticeae. 

Un rol important în dezvoltarea cercetărilor de genetică la grâu l-a reprezen-
tat complexul de lucrări în domeniul aneuploidiei încadrat unei cooperări euro-
pene încă din 1969. 

Într-o primă etapă au fost obţinute seturile complete de linii deficiente cro-
mozomal monosomice (2n = 41) la soiurile Favorit şi Bezostaia-1 (G i u r a, 
1986, 1990). Aceste seturi s-au folosit în lucrări de analiză genetică pentru iden-
tificarea cromozomilor purtători de gene pentru însuşiri calitative şi determina-
rea numărului de gene implicate în controlul genetic al caracterelor analizate 
(G i u r a, 1981, 1993; G i u r a  şi I t t u, 1980; G i u r a  şi S ă u l e s c u, 1996). 
Pentru dezvoltarea lucrărilor de analiză genetică a caracterelor cantitative s-au 
creat – prin procedee de inginerie genetică cromozomală – stocuri genetice re-
prezentate de linii de substituţie intersoi şi de linii de recombinare pentru pe-
rechi individuale de cromozomi. Astfel, analizele pe setul complet de linii de 
substituţie Favorit/F 26-70 au evidenţiat un control genetic mai complex pentru 
conţinutul ridicat în proteine al părintelui donor F 26-70 comparativ cu sursele 
cunoscute anterior pe plan mondial. In controlul genetic al acestei însuşiri au 
intervenit mai mulţi cromozomi: 4B, 4D, 5B, 5D şi 7B (G i u r a  şi I t t u, 1986; 
G i u r a  şi colab., 1986). Întrucât cromozomul 7B a fost remarcat şi pentru efec-
tele favorabile asupra unor însuşiri de calitate (reologice), precocitate etc., s-a 
considerat oportună crearea de linii de recombinare 7B pentru identificarea şi 
maparea genelor specifice (G i u r a, 2003). 

O variantă a metodei substituţiei de cromozomi, şi anume: substituţia cu li-
mitarea recombinării a fost folosită la transferul între soiuri de cromozomi indi-
viduali purtători ai unor gene de interes în ameliorare (G i u r a, 1998). 

În domeniul specific al geneticii rezistenţei la boli au fost identificate prin 
metode clasice surse noi de gene de rezistenţă la boli foliare care, ulterior, s-au 
folosit cu succes în programul de ameliorare (N e g u l e s c u  şi colab., 1978, 
1982). A fost, de asemenea, verificată eficacitatea unor surse de gene de rezis-
tenţă la boli foliare din germoplasma străină în condiţiile din ţara noastră  
(C e a p o i u  şi N e g u l e s c u, 1983). 

Alte surse de gene de provenienţă străină cu rezistenţă la principalele boli fo-
liare, mălură, fuzarioză şi toleranţă la viroza piticii galbene a orzului (BYDV), 
introduse recent prin hibridare în germoplasma de ameliorare, sunt „urmărite” 
în lucrările de selecţie cu ajutorul metodelor moderne de analiză cu markeri mo-
leculari specifici (C i u c ă, 2006; C i u c ă  şi colab., 2006; I t t u  şi colab., 2006). 

Cercetările în domeniul mutagenezei au fost limitate, fiind totuşi identificate 
mutante pentru precocitate, talie redusă şi rezistenţă la cădere etc. (E u s t a ţ i u  
şi colab., 1975). 

Analiza determinismului genetic al componentelor producţiei la grâu a pus 
în evidenţă preponderenţa aditivităţii, un rol important revenind şi efectelor de 
dominanţă şi interacţiunilor epistatice. Interacţiunile dintre genotip şi mediu au 
fost mari şi semnificative pentru toate componentele producţiei (S ă u l e s c u, 
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1972). Alte cercetări asupra aspectelor complexe ale interacţiunii genotip-mediu 
au evidenţiat necesitatea unor noi abordări şi modele de analiză (S ă u l e s c u  şi 
H a n d r a, 1986). 

Cercetări sistematice s-au efectuat şi în privinţa eredităţii conţinutului în pro-
teine la grâu, remarcându-se preponderenţa efectelor aditive pentru procentul de 
proteine şi al efectelor de dominanţă pentru conţinutul în proteine exprimat în 
mg/bob (I t t u, 1982). 

Pentru creşterea eficienţei lucrărilor de ameliorare a fost propusă o nouă me-
todă de alegere a genitorilor pe baza complementărităţii reciproce a producţiilor 
din experienţele ecologice (S ă u l e s c u, 1986). Au fost, de asemenea, efectuate 
cercetări pentru identificarea de markeri biochimici şi s-au obţinut date asupra 
transmiterii ereditare a diferitelor tipuri de enzimograme (H a g i m a  şi S ă u -
l e s c u, 1982, 1983). 

În perspectivă, în contextul evoluţiei către o agricultură ecologică, precum şi 
al modificărilor climatice prognozate, cercetările pentru diversificarea în conti-
nuare a bazei genetice a  variabilităţii devin prioritare. Explorarea pe bază de in-
formaţii complexe şi utilizarea la niveluri superioare a biodiversităţii naturale 
din speciile sălbatice înrudite poate conduce la identificarea de noi gene utile 
procesului de creare de cultivare competitive, cu rezistenţă durabilă la diferite 
boli foliare şi viroze, tolerante la factori abiotici de stres şi de calitate superi-
oară. 

La triticale, ca şi la grâu, primele lucrări de genetică au avut ca obiectiv hi-
bridarea îndepărtată grâu x secară, ca mijloc de creare de forme amfiploide şi de 
diversificare a variabilităţii genetice la această nouă specie de cultură creată de 
om. Primul hibrid grâu-secară a fost obţinut în ţara noastră de S ă u l e s c u , în 
1927, iar prima formă de triticale octoploid (2n = 56), de Priadcencu în 1939 
(P r i a d c e n c u, 1952). Alte studii asupra hibridării grâu x secară şi a formelor 
derivate s-au realizat în cadrul Secţiei de genetică din I.C.C.P.T. Fundulea 
(P r i a d c e n c u  şi colab., 1970). În 1975 s-a iniţiat un amplu program de pro-
ducere de forme primare hexaploide (Triticum durum x Secale cereale, 2n = 
42), octoploide (Triticum aestivum x Secale cereale, 2n = 56),  precum şi de for-
me de restituţie derivate din hibridări de tipul grâu 6x/secară 2x//triticale 6x 
(V e r z e a, 1982). Metoda restituţiei s-a dovedit a fi o cale eficientă pentru mă-
rirea şi diversificarea  variabilităţii genetice necesară ameliorării formelor de tri-
ticale hexaploide (V e r z e a, 1985). 

Un pas important în diversificarea bazei genetice la triticale s-a realizat prin 
transferul genelor de reducere a taliei de la grâu şi de la secară. Astfel, a fost 
transferată de la grâu gena semidominantă de reducerea taliei RhtB1b, genă care 
a avut un rol important în crearea primelor soiuri româneşti de triticale hexaplo-
id cu talia scurtă a plantei şi rezistente la cădere. Cealaltă genă de reducerea ta-
liei, H1 (dominantă), transferată de la forma mutantă de secară EM1 a contribuit 
semnificativ la obţinerea formelor moderne, intensive de triticale (I t t u  şi 
colab., 2006 a). De asemenea, pentru diversificarea bazei genetice au fost iniţiate 
lucrări de transfer a genei/genelor responsabile de conţinutul ridicat în proteine 
de la specia Triticum dicoccoides şi a genei de toleranţă la viroza piticirii galbe-
ne a orzului (BYDV) dintr-o sursă de provenienţă străină. De la grâu s-a trans-
ferat însuşirea de rezistenţă la încolţirea în spic (activitate amilolitică scăzută) 
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obţinându-se primele forme de triticale cu indici de cădere peste 300 (I t t u  şi 
colab., 2006 b). 

La orz, cercetările de genetică şi citogenetică s-au desfăşurat în următoarele 
domenii: 

 elucidarea unor aspecte privind ereditatea principalelor componente ale 
productivităţii şi a calităţii la orzul şi orzoaica de toamnă; 

 inducerea experimentală de mutante utile; 
 utilizarea unor mutante cu alele diferite la locusul lys în vederea îmbună-

tăţirii profilului calitativ al orzului pentru furaj şi/sau orzoaicei pentru bere; 
 crearea de stocuri genetice primare pentru introgresia de gene de rezisten-

ţă/toleranţă la factori de stres biotici şi abiotici de la specia sălbatică Hordeum 
bulbosum în genomul orzului cultivat; 

 diversificarea bazei genetice a variabilităţii la orzul golaş; 
 aplicarea sistemului biotehnologic bulbosum pentru crearea de linii homo-

zigote cu crossabilitate ridicată (locusul Inc) necesare dezvoltării programului 
de introgresie de gene străine la orz şi orzoaică. 

Studiile privind ereditatea principalelor elemente componente ale capacităţii 
de producţie au evidenţiat efectele acţiunilor de aditivitate şi de dominanţă a 
genelor implicate atât în cazul orzului, cât şi al orzoaicei (P o p e s c u, 1985). În 
privinţa însuşirilor de calitate a orzoaicei pentru bere, pe lângă dominanţă şi adi-
tivitate s-au manifestat şi acţiuni epistatice. S-au stabilit: numărul de grupe de 
gene implicate, interacţiunile dintre genotip şi mediu şi o serie de corelaţii geno-
tipice între caracterele analizate (B u d e, 1981).  

O primă valorificare a acestor informaţii „genetice” a constat în abordarea a 
două strategii în ameliorarea orzoaicei de toamnă pentru bere: crearea de geno-
tipuri cu potenţial ridicat de înfrăţire productivă şi respectiv de genotipuri cu  
greutate absolută a boabelor mare (B u d e  şi M i h ă i l e s c u , 1982). 

Pentru îmbunătăţirea calităţii orzului furajer s-au utilizat surse de gene străi-
ne printre primele fiind varietatea de orz golaş originară din Etiopia, cunoscută 
în literatura de specialitate sub denumirea de Hiproly (high protein lysine), cu 
un conţinut mediu în proteină de 17-19% şi de 4-4,2% în lizină. În afara sursei 
Hiproly cu gena lys 1, au mai fost folosite în lucrările de transfer de gene şi alte 
surse străine – mutante induse experimental ca: Risø 1508 (gena lys 3 a); Risø 
29 (lys 5 g); Risø 86 (lys h), Risø 7 (?); Risø 56 (gena Hor 2 ca); Notch 1 (?); Notch 
2 (?); Lys 449 (?). Aceste surse au fost incluse într-un program de hibridări ci-
clice pentru piramidarea unor alele lys şi obţinerea de forme dublu recesive. 

Cercetările privind explorarea posibilităţilor de creştere a variabilităţii gene-
tice prin mutageneză cu agenţi fizici şi chimici au avut ca rezultat obţinerea de 
mutante pentru precocitate, mutante cu talia scurtă şi rezistenţă la cădere, mu-
tante folosite ca material iniţial de ameliorare (P o p e s c u, 1979). 

Pentru continua diversificare a variabilităţii genetice a orzului şi orzoaicei de 
toamnă, în 1999 s-a iniţiat un program de hibridări îndepărtate având ca obiectiv 
realizarea de transferuri de gene utile de la specia Hordeum bulbosum L., com-
ponentă unică a rezervorului secundar de gene din genul Hordeum. Această spe-
cie manifestă un spectru larg de rezistenţă/toleranţă la factori de stres biotic (pa-
togeni fungici, virali şi dăunători) şi abiotic (rezistenţă la iernare, secetă, salini-
tate). În încrucişări, s-au utilizat ca forme materne mai ales linii DH selecţionate 
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în prealabil pentru capacitatea superioară de încrucişare interspecifică. Procesul 
de obţinere a introgresiilor la orz se bazează atât pe recombinare meiotică inter-
genomică, cât şi pe reţinerea, într-o primă etapă, de cromozomi individuali sau 
de genoame întregi de H. bulbosum în structuri genomice hibride. 

Folosind la încrucişări diferite citotipuri de H. bulbosum (diploide, tetraploi-
de) şi de linii DH de orz diploide şi tetraploide, s-au creat o serie de stocuri ge-
netice primare: 

 hibrizi diploizi 2n = 2x = 14, genom VB – din încrucişarea H. vulgare (2n 
= 2x = 14, genom VV) x H. bulbosum (2n = 2x = 14, genom BB) ; 

 hibrizi triploizi 2n = 3x = 21, genom VBB – din încrucişarea H. vulgare 
2x (linii DH) x H. bulbosum 4x (2n = 4x = 28) ; 

 hibrizi tetraploizi 2n = 4x = 28, genom VVBB din încrucişarea H. vul-
gare 4x (linii DH) x H. bulbosum 4x ; 

 linii de substituţie/linii de introgresie din încrucişarea H. vulgare 2x (linii 
DH) x hibrizi triploizi parţial fertili. 

Hibrizii interspecifici  au fost triaţi fenotipic pe baza unor caractere marker 
de tip bulbosum şi a unor parametri morfometrici, respectiv raportul dintre lun-
gimea spicului şi lungimea aristelor, raport ce discriminează formele parentale 
de diferitele tipuri hibride. Analiza citogenetică a cuprins determinarea numă-
rului somatic de cromozomi şi analiza evoluţiei meiozei (MI). Hibrizii triploizi 
cu polen parţial fertil au fost selectionaţi citogenetic prin analize în MI 
(M i h ă i l e s c u  şi  G i u r a, 2001 a,b,c, 2003, 2004). Prezenţa materialului cro-
matinic de H. bulbosum în diferitele categorii hibride şi în liniile de recombina-
re s-a determinat prin analize moleculare cu secvenţa ADN de tip retrotranspo-
zon pSc119.1 (M i h ă i l e s c u  şi colab., 2007 a). 

Citotipul tetraploid de H. bulbosum, ca şi unii hibrizii triplozi cu creştere pe-
renă, au manifestat rezistenţă la infecţia virotică cu BYDV în condiţiile de in-
fecţie puternică din anii 2005 şi 2006. Trierea preliminară a acestor genotiopuri 
cu markerul specific YLM a permis identificarea prezenţei genei Ryd 2 de rezis-
tenţă la BYDV în hibrizii triploizi dar nu şi în citotipul tetraploid. Cercetări în 
derulare privind controlul genetic al rezistenţei la BYDV în citotipul tetraploid 
de H. bulbosum vor aduce date suplimentare şi în privinţa prezenţei genei Ryd 3 
(M i h ă i l e s c u  şi colab., 2007 b). 

Un program special de diversificare a bazei genetice este consacrat orzului 
golaş şi urmăreşte crearea de material biologic iniţial reprezentat prin linii DH 
(M i h ă i l e s c u, 2007). 

La orez,  prin tratamentul cu diferiţi agenţi mutageni fizici şi chimici s-a de-
monstrat posibilitatea obţinerii unor mutante cu talie scurtă, precoce, producti-
ve, cu conţinut ridicat în proteine şi redus în amidon (A l i o n t e  şi colab., 
1985). 

La porumb, primele cercetări de genetică au fost canalizate în direcţia 
identificării de gene valoroase în colecţia de soiuri şi populaţii autohtone şi 
străine (gene pentru talia plantei, gene pentru arhitectura plantei, gene pen-
tru conţinutul în aminoacizi esenţiali: lizină şi triptofan). Cercetările pri-
vind identificarea de gene utile au fost realizate şi la materialul de amelio-
rare (linii consangvinizate ş.a.). S-a urmărit identificarea şi transferarea în 
materialul de ameliorare a mutantelor endospermului, a genelor pentru ta-
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lie scurtă a plantelor, pentru rezistenţă la cădere, frângere, rezistenţă la boli, 
secetă şi arşiţă (C o s m i n  şi colab., 1974, 1978; S a r c a  şi colab., 1978; 
B â g i u  şi  colab., 2000). 

O serie de cercetări au fost consacrate mutagenezei experimentale, folosin-
du-se în special mutageni fizici. S-au studiat efectele induse de agenţi mutageni 
asupra desfăşurării diviziunilor meiotice şi mitotice şi/sau asupra unor caractere  
morfologice ale plantei. Au fost identificate o serie de mutante cu modificări fe-
notipice (D i a c o n u, 1968; B a n u  şi D i a c o n u, 1969). 

Numeroase studii au fost efectuate în direcţia stabilirii valorii combina-
tive a unor linii consangvinizate (M u r e ş a n  şi colab., 1966, 1967). Linii-
le consangvinizate româneşti luate în studiu s-au evidenţiat printr-o foarte 
bună capacitate generală şi specifică de combinare, iar hibrizii simpli re-
zultaţi din încrucişări dialele s-au remarcat prin sporuri de producţie sem-
nificative (M u r e ş a n  şi colab., 1967).  

Cercetările privind manifestarea heterozisului la încrucişarea diferitelor 
forme de porumb au condus la obţinerea unor date extrem de utile pentru 
fundamentarea strategiilor de ameliorare (M u r e ş a n  şi colab., 1969; 
S a r c a, 1978). 

Un obiectiv important al cercetărilor l-a constituit studiul bazelor ge-
netice ale conţinutului ridicat în proteine din endosperm şi relaţia dintre 
conţinutul în proteine şi capacitatea de producţie.  

Infuzarea genelor opaque-2 şi floury-2 prin metoda retroîncrucişării 
(backcross) în linii normale cu conţinut sporit în proteină brută a permis 
obţinerea de linii consangvinizate deosebit de valoroase, cu un conţinut 
de 14,06-15,81% proteină brută, de calitate superioară,  în care fracţiunea 
zeinică a fost cuprinsă între 8,63 şi 27,16 g la 100 g proteină, iar tripto-
fanul -  în limitele 98,6-164,1 mg la 100 g substanţă uscată. Aceste linii 
au fost folosite intens în programul de ameliorare în vederea obţinerii de 
hibrizi de calitate superioară (C o s m i n  şi  colab., 1974).  

În vederea stabilirii ideotipului de plantă care să suporte densităţi spo-
rite, au fost analizate efectele determinate de acţiunea combinată a gene-
lor recesive pentru talie (br2) şi pentru portul erect al frunzelor (lg1 şi 
lg2) (S a r c a  şi colab., 1984). 

Studiul genetic privind fenomenul de frângere a tulpinilor a indicat 
ponderea ridicată a efectelor genetice aditive şi posibilitatea transmiterii 
capacităţii generale de combinare pentru rezistenţă la frângere. Folosirea 
unui sistem de încrucişări complexe, utilizând diverse surse donatoare, 
împreună cu adoptarea celor mai adecvate sisteme de selecţie recurentă, 
s-au dovedit căi eficiente de obţinere a unor hibrizi cu o bună rezistenţă 
la cădere (S a r c a  şi colab., 1978).  

De asemenea, s-au efectuat cercetări pentru identificarea de gene de 
rezistenţă la helmintosporioză (Helminthosporium turcicum) şi fuzarioză 
(Fusarium sp.) (S a r c a  şi colab., 1978).  

C r a i c i u  şi S h a 1 a b i  (1985) au studiat eficacitatea genelor de re-
zistenţă de tip "Ht" asupra pătării cenuşii a frunzelor. Rezultatele cerce-
tărilor au demonstrat că rezistenţa are un determinism, atât poligenic, cât 
şi monogenic. Genele de tip "Ht" studiate  s-au manifestat prin dominan-
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ţă parţială şi aditivitate şi nu prin dominanţă completă cum ar fi fost de 
aşteptat. Cu toate acestea, genele respective incluse în genotipurile for-
melor parentale ale hibrizilor de porumb asigură o protecţie satisfăcătoare.  

Studiul geneticii rezistenţei porumbului faţă de agenţii patogeni din 
genul Fusarium a arătat că efectul de aditivitate a fost semnificativ supe-
rior efectelor de interacţiune epistatică aditiv x dominant şi dominant x 
dominant, în timp ce efectul de dominanţă şi cel aditiv x aditiv au avut 
valori intermediare (S a r c a  şi Ţ î r c o m n i c u, 1974). C r a i c i u  (1980) a 
constatat existenţa unor virulenţe diferite la o serie de izolate de Fusari-
um graminearum precum şi manifestarea unei interacţiuni puternice geno-
tip-izolat-condiţii de mediu.  

Cercetările privind selecţia recurentă reciprocă în populaţii sintetice la 
porumb au dovedit că această metodă conduce la o mărire a frecvenţei 
genelor favorabile sau a combinaţiilor de gene dorite în populaţii, păs-
trând în acelaşi timp o mare parte a variabilităţii iniţiale (S a r c a  şi 
C i o c a z a n u, 1986).  

Studiul eredităţii însuşirii de prolificitate la porumb, precum şi a relaţi-
ei dintre aceasta şi capacitatea de producţie a hibrizilor creaţi în acest 
scop au arătat că formarea unui număr mai mare de ştiuleţi pe plantă este 
un caracter poligenic cu o manifestare fenotipică discontinuă. Rezultatele 
obţinute au evidenţiat preponderenţa efectelor aditive, alături de care este 
prezentă într-o măsură mai redusă şi dominanţa parţială (B i c a, 1986).  

Demne de amintit sunt şi studiile asupra altor tipuri de androsterilitate 
diferite de tipul Texas şi restaurarea fertilităţii polenului.  

În domeniul citogeneticii porumbului, s-a studiat frecvenţa şi distribuţia 
cromozomilor "B" şi a markerilor citologici de tipul "knobilor" cromozo-
mali la forme locale de porumb din toate regiunile ţării. Datele obţinute 
completează studiile privind germoplasma locală de porumb şi explică 
unele introgresii mai recente prin  intermediul germoplasmei provenite din 
ţări vecine sau din alte zone geografice (G i u r a, 1976 şi 1988).  

În vederea creşterii eficienţei lucrărilor de ameliorare s-au iniţiat lucrări 
de identificare, în materialul de ameliorare a similarităţii/diversităţii gene-
tice pentru grupe heterotice cu ajutorul markerilor moleculari (I u o r a ş  şi 
colab., 2001) 

La sorg, studiul variabilităţii componentelor interacţiunii genotip-mediu 
a condus la acumularea de date utile pentru programul de ameliorare, în di-
recţia îmbunătăţirii stabilităţii producţiei de boabe (A n t o h e, 1986). 

La floarea-soarelui, cunoştintele de genetică, relativ limitate la înce-
put, au fost mult îmbunătăţite odată cu trecerea la studiul şi exploatarea 
fenomenului de  heterozis în lucrările practice de ameliorare.  

Primii hibrizi de floarea-soarelui obţinuţi în ţară s-au bazat pe andro-
sterilitatea de tip nuclear (V r â n c e a n u  şi S t o e n e s c u, 1970). Analiza 
genetică a scos în evidenţă implicarea a cinci gene nealele ms (ms1-ms5). Dintre 
acestea, gena ms1 este localizată pe acelaşi cromozom cu gena T care condiţi-
onează culoarea antocianică a plantelor, ambele gene fiind strâns linkate 
(S t o e n e s c u, 1973). În condiţie homozigotă gena/genele ms determină steri-
litatea completă a polenului, spre deosebire de cazul androsterilităţii citoplas-
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matice unde celulele sporogene degenerează într-un stadiu premeiotic (P ă u n  
şi  colab., 1975). O altă genă  ms2 se află într-un grup de linkage cu gena „fl” 
care determină atrofierea florilor ligulate (S t o e n e s c u  şi V r â n c e a n u, 
1970). Prin analize similare de linkage au fost depistate şi alte grupe de gene 
marker înlănţuite (I u o r a ş  şi  S t o e n e s c u, 1982). 

În studiile de genetică la floarea-soarelui o deosebită atenţie s-a acordat re-
zistenţei la boli. Astfel, în privinţa rezistenţei la mană (Plasmopara helianthi), a 
fost identificată gena dominantă Pl1, prima genă de rezistenţă semnalată în lite-
ratura de specialitate cu acţiune contra rasei 1 a patogenului (V r â n c e a n u, 
1970). O altă genă Pl5 s-a dovedit eficace contra rasei 3 de Plasmopara. 

În urma unui studiu privind variabilitatea genetică în cadrul unei colecţii de 
linii consangvinizate şi de hibrizi, pentru rezistenţă la pătarea brună-cenuşie a 
tulpinii (Phomopsis/Diaporthe helianthi), s-a evidenţiat caracterul poligenic al 
însuşirii de rezistenţă cu dominanţă parţială şi predominanţa efectelor de aditivi-
tate, dar asociat cu senescenţa întârziată, „stay green” a tulpinilor. 

Cercetări detaliate au fost consacrate şi studiilor de rezistenţă la lupoaie 
(Orobanche cumana), patogen-parazit deosebit de dăunător culturii florii-soare-
lui. S-a constatat că rezistenţa este predominant specifică, de tip vertical, fiecare 
din tipurile de rezistenţă fiind determinat de câte o genă dominantă în mod 
independent. Stabilirea unui set de diferenţiatori pentru identificarea raselor de 
lupoaie a înlesnit substanţial transferul genelor de rezistenţă în materialul nou 
de ameliorare şi crearea de hibrizii rezistenţi. De remarcat gena Or6,  identificată 
în linia mamă a hibrizilor Turbo şi Favorit, genă care a conferit rezistenţă la toa-
te rasele cunoscute (V r â n c e a n u, 1980, 1981a; V r â n c e a n u  şi colab., 
1980b; şi  P ă c u r e a n u, 1995). 

Mutageneza indusă ca metodă de diversificare a bazei genetice a fost 
mai puţin folosită. Totuşi, prin tratamente cu factori mutageni fizici s-au 
obţinut forme mutante androsterile cu talie mai redusă, forme ramificate şi 
mutante cu frunze lipsite de perozitate (V r â n c e a n u, 1974). 

O categorie aparte de mutante apărute în generaţiile M2-M6 în urma trata-
mentelor cu raze gamma (Co 60) au fost cele cu androsterilitate citoplasmatică 
şi nucleară (V r â n c e a n u  şi  I u o r a ş, 1991; V r â n c e a n u  şi colab., 1994). 
O altă clasă de mutante au modificat morfologia plantei pentru însuşiri utile din 
punct de vedere agronomic: capitul cu diametru mărit, talie redusă, precocitate 
etc. (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1982; V r â n c e a n u  şi colab., 1994). 

Studii de genetică moleculară dezvoltate în ultima perioadă au în vedere 
identificarea de markeri moleculari (RAPD, SSR) asociaţi unor gene de interes 
în ameliorare: rezistenţă la lupoaie, rezistenţă la mană şi pentru înşuşirea de ra-
mificare a tulpinii (C i u c ă  şi colab., 2004; I u o r a ş  şi colab., 2004). 

La ricin, unisexualitatea femelă detectată în cadrul soiului „Sint 1 V” 
creat la Fundulea prezintă o ereditate citoplasmatică. Prin lucrări de back-
cross şi selecţie au fost create linii cu unisexualitate femelă care prezintă 
peste 80% plante pistilate şi, în anumite condiţii, chiar 100%. Această for-
mă permite atât producerea de sămânţă hibridă de ricin pe scară comercia-
lă, cât şi sporirea capacităţii de producţie a soiurilor sau populaţiilor sin-
tetice prin menţinerea în cadrul lor a unei proporţii de 50-60% plante pis-
tilate (V r â n c e a n u  şi  S t o e n e s c u, 1982). 
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La soia, unul din obiectivele prioritare a avut în vedere diversificarea bazei 
genetice a variabilităţii prin mutageneză, folosindu-se în special radiaţiile cu ra-
ze gamma. Din studiul materialului biologic obţinut în urma iradierii s-a stabilit 
că tratamentul aplicat seminţelor a avut influenţă mai mult asupra creşterii plan-
telor şi mai puţin asupra germinaţiei seminţelor (D e n c e s c u  şi colab., 1970). 
Totodată, s-a dovedit că radiosensibilitatea este specifică soiului. Astfel, soiul 
Chippewa, mai tardiv decât Acme, a fost  mai puţin sensibil la iradiere. Spectrul 
mutaţiilor şi frecvenţa acestora în generaţiile M1 şi M2 au fost asemănătoare 
pentru majoritatea caracterelor analizate, cum ar fi precocitatea, producţia, re-
zistenţa la boli etc. Perioada de vegetaţie a fost prelungită odată cu creşterea do-
zei (cu 10-15 zile la doza maximă de 30 Kr). De asemenea, şi în ceea ce priveşte 
calitatea bobului, soiurile au reacţionat în sensul sporirii conţinutului în proteine 
la creşterea dozei de radiaţii, în timp ce conţinutul în grăsimi a rămas constant. 
Aceste rezultate  au permis să se aprecieze că unele însuşiri, precum precocita-
tea şi conţinutul în proteine, pot fi îmbunătăţite prin selecţie din populaţii ira-
diate. 

Studiile clasice de genetică, efectuate la începutul anilor 80, privind eredi-
tatea mai multor caractere cantitative la soia au scos în evidenţă faptul că acţiu-
nea genelor este diferită în funcţie de caracterul analizat. S-a constatat că efecte-
le acţiunii de aditivitate ale genelor sunt preponderente faţă de acţiunile de do-
minanţă. De asemenea, acţiunea de aditivitate a fost preponderentă şi în cazul unor 
elemente ale productivităţii luate separat, cum ar fi: numărul de boabe per plantă, 
mărimea boabelor şi înălţimea plantei (D e n c e s c u  şi colab., 1982; D e n c e s c u, 
1983). Pentru celelalte componente, numărul de noduri per plantă, numărul de păs-
tăi per plantă, numărul de boabe în păstaie şi perioada de vegetaţie, pe lângă acţiu-
nea de aditivitate, au intervenit acţiunea de dominanţă şi de epistazie a genelor. Din 
analiza multiplă a varianţei a rezultat că variabilitatea genetică prevalentă şi cu rol 
important în ereditatea caracterelor a fost cea aditivă, superioară celei de dominanţă 
sau de epistazie, acesta din urmă având un rol redus în ereditatea elementelor menţi-
onate (D e n c e s c u, 1982, 1983).  

Din studiul corelaţiilor genotipice şi fenotipice (D e n c e s c u, 1982) a reieşit 
că în lucrările de selecţie pentru producţia de boabe un accent deosebit trebuie 
acordat înălţimii plantei, numărului de păstăi per plantă, numărului de boabe per 
plantă etc., iar in privinţa selecţiei genotipurilor cu conţinut ridicat în proteine, 
un rol important îl joacă selecţia indirectă a unor forme cu bobul mare, dată fi-
ind corelaţia pozitivă foarte strânsă dintre mărimea boabului şi conţinutul în 
proteine. 

În aceeaşi ordine de idei, S o a r e  (1995) arăta că pentru ameliorarea prolifi-
cităţii la soia ar trebui urmărite însuşiri ca: număr de noduri pe tulpina princi-
pală, număr mediu de păstăi la nod şi număr mediu de boabe în păstaie, carac-
tere la care numărul estimativ de gene se situează la valorile cele mai scăzute. 
Ameliorarea oricăruia dintre aceste caractere se poate face în etape succesive, în 
care selecţia recurentă să deţină rolul preponderent.  

La mazăre, prin tratarea cu raze gamma, au fost obţinute mai multe forme 
mutante cu importanţă deosebită pentru programul de ameliorare la această spe-
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cie. Dintre acestea, mutanta „afila”, la care foliolele sunt înlocuite cu cârcei pu-
ternic dezvoltaţi, determină sporirea sensibilă a rezistenţei la cădere, permiţând 
menţinerea lanului în poziţie verticală până la maturitate deplină şi favorizând 
astfel recoltarea mecanizată, fără pierderi. În plus, genotipurile de tip afila pre-
zintă rezistenţă mai bună la secetă, ca urmare a reducerii puternice a suprafeţei 
foliare (T r i f u, 1980, 1987 a). 

Deosebit de utilă lucrărilor de ameliorare s-a dovedit şi linia mutantă MF-16, 
cu rezistenţă la scuturare. Prin analiza genetică s-a stabilit că rezistenţa la scutu-
rare este condiţionată monogenic de alela mutantă recesivă def 2 a genei Def 
(T r i f u, 1987 a). 

Studiile privind înlănţuirea genetică, efectuate la mazăre, au permis obţine-
rea de informaţii utile privind determinismul genetic al unor caractere şi locali-
zarea de gene pe cromozomi. Astfel, s-a stabilit că însuşirea de „foliole lobate” 
este un caracter monogenic recesiv, determinat de gena lol de pe cromozomul 6, 
iar gena af, de pe cromozomul 1, se află la cca 7,20 ± 1,20 unităţi crossing-over 
faţă de gena I, care controlează culoarea cotiledoanelor (T r i f u, 1987 b). 

La fasole, analiza materialului biologic obţinut prin iradiere cu raze gamma 
a soiurilor F-51 şi F-332 a stabilit că radiaţiile ionizante nu influenţează semni-
ficativ germinaţia (D e n c e s c u  şi colab., 1969). De asemenea, a rezultat că ra-
diosensibilitatea plantelor este o însuşire specifică fiecarui soi în parte, astfel 
Dl50 pentru soiul F 51 a fost de 9 Kr, iar pentru F-332 de 8 Kr. În plus, dozele de 
2 şi 3 Kr au fost stimulatorii pentru soiul F-51. Dozele de 15, 20 şi 30 Kr au 
avut efect letal asupra ambelor soiuri. Spectrul şi frecvenţa mutaţiilor au pre-
zentat similitudini la toate caracterele testate: precocitate, producţie, rezistenţă 
la boli. 

Prin lucrări de hibridare interspecifică (D i n c ă  şi  P o p a, 1984), s-a încercat 
transferul genelor de rezistenţă la secetă de la specii precum Phaseolus coc-
cineus (Ph. multiflorus), Ph. angularis şi Ph. acutifolius în germoplasma de Ph. 
vulgaris. Procentul de prinderi rezultate în urma încrucişărilor interspecifice es-
te mai scăzut decât la hibridările în cadrul speciei Ph. vulgaris, iar incompatibi-
litatea apare în diferite etape. Astfel, din încrucişarea Ph. vulgaris x Ph. acuti-
folius s-au obţinut păstăi fără seminţe, iar din încrucişarea Ph. vulgaris x Ph. 
coccineus  s-a reuşit obţinerea de seminţe F0, însă hibrizii F1 rezultaţi au fost ste-
rili.   

La in, la sfârşitul anilor 1960, s-au început primele lucrări din ţara noastră asu-
pra poliembrioniei în scopul  utilizării haploizilor în ameliorare. Prin hibridare şi se-
lecţia liniilor cu frecvenţă mărită de poliembrioni s-au obţinut prin dublarea numă-
rului de cromozomi al formelor haploide, linii dihaploide cu o frecvenţă de 26-39% 
(D o u c e t, 1970, 1986). Liniile dihaploide au fost utilizate în ameliorare pentru 
crearea de material biologic rezistent la boli, precum şi pentru diversificarea varia-
bilităţii genetice.  

Cercetări privind determinismul genetic al unor caractere importante pentru a-
meliorare au oferit posibilitatea obţinerii unor informaţii utile. Astfel, analiza gene-
tică a hibrizilor dialeli, precum  şi analiza grafică a producţiei de sămânţă şi a prin-
cipalelor componente ale acesteia au arătat că cea mai mare parte a variabilităţii ge-
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netice a părinţilor este ereditară, putând fi fixată în generaţiile următoare (D o u -
c e t, 1980). 

În privinţa caracterelor: lungimea tehnică a plantei, producţia de seminţe per 
plantă, MMB, conţinutul de acid oleic şi linoleic, analiza capacităţii combinative 
generale şi specifice, s-a constatat dominanţa parţială în transmiterea lor (D o u -
c e t, 1980). Pentru conţinutul de acid linoleic, dominanţa este aproape completă 
(D o u c e t  şi  F i l i p e s c u, 1980). 

Analiza genetică a rezistenţei la fuzarioză a dus la concluzia că rezistenţa pre-
zintă un mecanism poligenic cu o preponderenţă a efectelor aditive (D o u c e t  şi 
colab., 1981; P o p e s c u  şi  S c h u s t e r, 1985). 

La plante furajere, primele cercetări de genetică s-au efectuat la lucernă (Medi-
cago sativa L.). Fiind o specie autotetraploidă (x = 8, 2n = 32), rezultatele obţinute în 
cercetările de genetică la lucernă au fost utilizate şi pentru alte specii de plante fura-
jere autotetraploide,  cum ar fi: trifoiul alb (x = 8, 2n = 32), sparceta (x = 7, 2n = 28), 
ghizdeiul (x = 6, 2n = 24), golomţul (x = 7, 2n = 28), meiul  (x = 9, 2n = 36), iarba de 
Sudan (x = 5, 2n = 20) şi altele. 

Prima lucrare publicată s-a referit la studiul consangvinizării şi al echilibrului pan-
mictic în populaţiile de plante autotetraploide (V a r g a, 1973 a). A urmat apoi un 
studiu privind structura genotipică, coeficientul de consangvinizare la plante autohe-
xaploide (V a r g a, 1973 b). 

În ameliorarea plantelor furajere a devenit necesară abordarea cercetărilor de ge-
netica rezistenţei la boli, finalizate în mai multe lucrări, printre care mai importantă 
este cea care analizează bazele teoretice ale ameliorării rezistenţei la boli a plantelor 
furajere autotetraploide (V a r g a  şi colab., 1977). 

Tot în legătură cu ameliorarea practică, au fost necesare cercetări referitoare la ma-
nifestarea fenomenului heterozis. Prima lucrare „Heterozisul  la lucernă” (V a r g a, 
1986) a aprofundat într-un mod original teoria soiurilor sintetice de lucernă. 

Au urmat apoi cercetări privind consangvinizarea şi heterozisul la lucernă 
(V a r g a  şi  G u m a n i u c, 1978) şi studii referitoare la depresiunea de consangvini-
zare şi heterozisul la lucernă (G u m a n i u c  şi  V a r g a, 1985). 

Studiile privind infertilitatea şi autofertilitatea la lucernă au evidenţiat implicarea 
factorilor genetici în controlul unor însuşiri ce determină nivelul producţiei de sămân-
ţă. În privinţa coeficientului de fructificare analiza varianţelor genetice a reliefat pon-
derea ridicată a acţiunilor genice aditive, dar şi o contribuţie a factorilor citoplasmatici  
(M a r t u r a, 1999).  

 
Cercetările de genetică la I.N.C.D.A.  Fundulea vor fi orientate în continuare 

spre sprijinirea programelor de ameliorare.  
Analizele consacrate evaluării şi utilizării biodiversităţii naturale, ca şi eluci-

darea mecanismelor ce determină expresia fenotipică a caracterelor de real inte-
res în ameliorare sunt şi vor rămâne un domeniu prioritar al cercetărilor de ge-
netică la plantele de cultură. Devine imperios necesară diversificarea şi moder-
nizarea lucrărilor de analiză genomică la nivel molecular, ca şi obţinerea de noi 
stocuri genetice (populaţii de mapare etc.), care să susţină continuarea demer-
sului geneticii vegetale naţionale şi alinierea acesteia la standardele internaţi-
onale.  
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PLANT GENETICS RESEARCH AT FUNDULEA 
 

Summary 
 
The paper presents the main results obtained since the Institute’s foundation till now in the 

field of classical genetics, cytogenetics, mutagenesis and molecular genetics, applied to plant 
breeding.     

The analysis of genetical  and environmental components and their interaction on phenotypic 
expression of the important agronomic traits were carried out in several crop species in order to 
establish  the most adequate breeding strategies.  

Wheat aneuploid genetic stocks were also used to locate the gene(s) on the specific 
chromosome and map their position. With the aid of intervarietal chromosome substitutions a 
detailed genetic analysis of some quantitative characters (i.e. grain protein content) was 
accomplished.  

By interspecific and intergeneric hybridization many valuable prebreeding alien introgression 
lines, synthetic amphiploids, alien addition and substitution lines were developed and used in 
breeding programmes.  

Molecular markers technology applied during the last years offers real possibilities to improve 
the selection for specific traits in cereals and sunflower.  
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