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Abstract 

 

The three growth habit types of barley are determined by vernalization gene. The winter, 

facultative and spring growth habit types can be defined based on their allele composition at two 

vernalization loci. The genetic basis of vernalization can be described by three-locus model, but only 

two of them are involved in the genetics of vernalization in the cultivated germplasm (VRN-H1 and 

VRN-H2; von Zitzewitz et al., 2005). 

The main purpose of this paper were to determine vernalisation sensitivity in a F2 population, 

obtained from a cross between two genotypes carriers of different VRN allele.  

Final leaf number is time consuming comparing heading date, but it is a good method for estimate 

vernalisation requirement. 

The obtained results regarding the inheritance of vernalisation can be used for further research in 

order to create facultative barley genotypes but resistant to winter hardiness. 
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INTRODUCERE 
 

Pentru anul agricol 2016-2017 se estimează că producţia de orz pe plan mondial va 

atinge nivelul de 140 milioane tone metrice (I b r a h i m  et al., 2016) la peste 50 

milioane ha cultivate, ceea ce înseamnă un impact economic ridicat şi totodată cu 

implicaţii directe asupra cererii de orz pentru hrană, alimentaţie şi malţ (Consiliul 

Internaţional al Cerealelor, 2015). 

Producţia de orz este întotdeauna influenţată de condiţiile climatice variabile, de aceea 

este important ca soiurile de orz să se caracterizeze prin adaptabilitate in diverse condiţii 

de cultivare. 
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La orz, diferitele stadii de dezvoltare şi durata acestora pot influenţa în mod definitoriu 

producţia şi calitatea acesteia, pentru că acestea sunt determinate genetic, de mediu şi de 

managementul folosit. 

Factorii de mediu importanţi care influenţează creşterea şi dezvoltarea sunt 

reprezentaţi de temperatură şi fotoperioadă (M c M a s t e r  et al., 2003). 

Pentru a trece de la perioada vegetativă la cea reproductivă, orzul de toamnă are 

cerinţe de expunere la temperaturi scăzute pentru o perioadă de 4-6 săptămâni, în timp ce 

orzul de primăvară are cerinţe minimale faţă de temperatură şi nu este sensibil în ceea ce 

priveşte fotoperioada. 

Până în prezent s-a observat că cerinţele de vernalizare variază între genotipuri 

(F r a n c i a  et al., 2004). Vernalizarea este controlată de trei gene majore: VRN-H1 

(localizată pe braţul lung al cromozomolui 5H; K a r s a i  et al., 2005), VRN-H2 

(localizată pe cromozomul 4H) și VRN-H3 (localizată pe cromozomul 1H), care 

interacţionează epistatic şi determină cerinţele de vernalizare ale orzului (S z ü c s  et al., 

2007).  

Clasificarea tipului de creştere la orz (Hordeum vulgare subsp. vulgare) este bazată pe 

cerinţele de vernalizare şi este divizată în trei: de toamnă, facultativ şi de primăvară 

(K a r s a i  et al., 2001).  

În vederea determinării cerinţelor de vernalizare cea mai simplă fenotipare constă în 

observaţii asupra datei înspicatului (K a r s a i  şi colab., 2005) şi a numărului final de 

frunze de pe tulpina principală (F o w l e r   et al., 2006).  

Obiectivul acestei lucrări a fost determinarea numărului final de frunze și data 

înspicatului într-o populaţie F2 obţinută în urma încrucişării a doi părinţi cu alele VRN 

diferite (facultativ x toamnă), genotipaţi anterior ca purtători ai genelor VRN1 şi VRN2 şi 

evaluate pentru numărul de frunze (NFF) şi data înspicatului (DÎ). 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
 

Au fost selectate două genotipuri de orz cu şase rânduri de boabe în spic pentru a 

evalua diferenţele date de expresia genelor de vernalizare ca răspuns la temperatură. 

Încrucişarea a fost realizată între materiale biologice homozigote (create la I.N.C.D.A. 

Fundulea), soiul Smarald (soi facultativ) şi o linie tipică de toamnă, cu o rezistenţă bună 

la iernare (F 8-3-01).  

Părinţii selectaţi au fost anterior studiaţi în condiţii de vernalizare şi nevernalizare. 

Atât părinţii, cât şi populaţia rezultată, au fost fenotipate pentru numărul final de frunze 

(NFF), data înspicatului (DÎ) şi înălţimea plantei (ÎP) în condiţii de seră şi fără 

vernalizare. 

Seminţele generaţiei F2 au fost transplantate în ghivece în stadiul de 1 frunză.   

În seră cele 93 de plante şi părinţii au fost expuse la o temperatură de 20±2°C şi cu 

lumină suplimentară (16 ore de lumina/8 ore întuneric), fără vernalizare. Numărul final de 

frunze a fost determinat ca numărul de frunze de pe tulpina principală iar data 

înspicatului, ca numărul de zile de la semănat la apariţia aristelor.  

Experienţa a fost încheiată la 100 de zile după semănat iar plantele care nu au înspicat 

au primit valoarea de 100 zile ca număr de zile de la semănat la înspicat. 
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Fenotiparea a fost evaluată cu ajutorul distribuţiilor frecvenţei fenotipice şi a 

corelaţiilor. 

Scopul cercetării este de a estima cerinţele de vernalizare prin determinarea numărului 

final de frunze şi a datei înspicatului pe baza unui material iniţial nou creat, între 

genotipuri cu alele VRN diferite. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

A fost analizat răspunsul la vernalizare şi expresia genelor în cadrul unei populaţii F2. 

Genele VRN pentru tipul de creştere al orzului sunt prezentate în tabelul 1. Pentru 

realizarea comparaţiei, sunt prezentate numărul final de frunze (tabelul 2), tipul de 

creştere şi combinaţia alelică pentru părinţi (vernalizat şi nevernalizat) şi rezultatele în 

ceea ce priveşte numărul final de frunze şi numărul de zile de la semănat la înspicat 

(părinţi şi F2) obţinute în seră, în condiţii de nevernalizare (tabelul 3).  

În urma segregării, s-a observat că liniile ce aparţin tipului de creştere facultativ au 

prezentat o tranziţie rapidă de la faza vegetativă la cea generativă iar cele de toamnă au 

rămas în stadiul vegetativ (cu un număr total de fraţi foarte ridicat dar infertili). În 

generaţia F2 au fost plante care au înregistrat valori ale numărului final de frunze mai 

redus (şase frunze), egal (opt frunze) sau mai ridicat (nouă frunze) prin comparaţie cu 

părintele de tip facultativ (şapte frunze) (figura 1).  

Din totalul de 93 de plante F2 analizate, un număr de 27 au înspicat după numai 49 zile 

de la semănat până în ziua 64 (figura 2), iar restul de 66 de plante rămânând în stadiul 

vegetativ (caracterizate de un număr mare de fraţi, dar sterili). Adiţional a fost 

determinată şi înălţimea plantelor, aceasta corelându-se semnificativ negativ cu data 

înspicatului (r=-0,39*) 

Corelaţia dintre numărul final de frunze şi înălţimea plantei (tabelul 4) a fost distinct 

semnificativă, de r=0,53**. 
 

 
 

Figura 1 – Frecvenţa distribuţiei pentru numărul de frunze al plantelor F2 din populaţia Smarald x F 8-3-01 

(Frequency of distribution for leaf number of F2 - derived Smarald x F 8-3-01population) 
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Figura 2 – Frecvenţa distribuţiei pentru numărul de zile de la semănat la înspicat al plantelor F2 

din populaţia Smarald x F 8-3-01 

(Frequency of distribution for days number from sowing to heading of 

 F2 - derived  Smarald x F 8-3-01population) 

 
 

Tabelul 1  

Genele VRN pentru tipurile de orz de toamnă, facultativ şi de primăvară (homozigote) 

[VRN genes for winter, facultative and spring barley types (homozigous)] 
 

Fenotip Genotip 

Toamnă vrn-H1vrn-H1Vrn-H2Vrn-H2 

Facultativ vrn-H1vrn-H1vrn-H2vrn-H2 

Primăvară 
Vrn-H1Vrn-H1Vrn-H2Vrn-H2 

Vrn-H1Vrn-H1vrn-H2vrn-H2 
Sursa: Lauren Osborn, PhD thesis, 2007. Barley Genetics as a Model for International  

  Collaborative Research, Oregon State University 

 
Tabelul 2 

Numărul final de frunze, tipul de creştere şi combinaţia alelică pentru părinţi 

 în cele două tratamente, vernalizaţi şi nevernalizaţi 

(Final leaves number, growth type and allelic combination for parents in the two treatments,  

under vernalization and no-vernalization) 
 

Genotip 

(vernalizat – 42 zile) 

Număr final 

frunze 
Tip de creştere 

Alele 

VRN-H1VRN-H2 

Smarald (P1) 6,33±0,5 Facultativ v1v1v2v2 

F 8-3-01 (P2) 6,13±0,9 Toamnă v1v1V2V2 

Genotip (nevernalizat) Număr final frunze Tip de creştere Alele VRN-H1VRN-H2 

Smarald (P1) 6,73±0,9 Facultativ v1v1v2v2 

F 8-3-01 (P2) - Toamnă v1v1V2V2 
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Tabelul 3 

Numărul final de frunze şi numărul de zile de la semănat la înspicat 

la părinţi şi populaţia F2 în condiţii de nevernalizare 

(Final leaves number and days from sowing to heading at parents and F2 population, under  

no-vernalization conditions) 

 

Genotip Număr final de frunze 

(media) 

Nr. zile de la semănat  

la înspicat 

Nevernalizat (experienţă în seră) 

Smarald (P1) 6,67±0,6 55,0±1,53 

F 8-3-01 (P2) - - 

Smarald / F 8-3-01 (F2) 6,93±0,9 56,4±3,4 

 
Tabelul 4 

Raportul de corelaţie între caracterele studiate 

(Correlation ratio between features under study) 

 

Caractere 
Număr final  

de frunze Data înspicatului Înălţimea plantei 

Număr final de frunze (NFF) 1,00   

Data înspicatului (DÎ) 0,08 1,00  

Înălţimea plantei (Î) 0,53** -0,39* 1,00 
Semnificativ pentru P=5%. 

 

CONCLUZII 
 

Datele determinate prin compararea distribuţiei frecvenţei fenotipice, referitoare la 

numărul final de frunze şi data înspicatului, sunt aproximativ similare. 

Ambele metode pot fi utilizate cu succes în determinarea fenotipului cu cerinţe de 

vernalizare, în condiţii de climat controlat. 

Rezultatele obţinute pot fi utilizate ca bază pentru cercetările ulterioare în ceea ce 

priveşte rolul genelor de vernalizare şi celelalte componente care definesc tipul de 

dezvoltare. 

Utilizarea materialului iniţial, cu fenologie relevantă pentru a înţelege genetica 

transmiterii genelor de vernalizare, va conduce implicit la stabilitatea cantitativă şi 

calitativă a producţiei de orz.  
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