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Identificarea şi colectarea surselor de germoplasmă utile lucrărilor de ameliorare. 

 

Protocol experimental 

Cercetările se vor realiza prin colaborare cu ceilalţi parteneri. În ceea ce priveste SCDL 

BACAU cercetările vor fi realizate în cadrul câmpului experimental al unităţii. 

Protocolul experimental cuprinde următoarele etape: colectarea şi procurarea materialului 

iniţial de ameliorare, studiul de colecţie, sporirea variabilităţii, selecţia în materialul iniţial, 

hibridarea, selecţia în câmpul de hibrizi, explorarea, studiul în câmpul de culturi 

comparative, studiul în culturi de concurs, testarea. 

 

Scopul nostru principal va consta în colectarea soiurilor vechi pierdute, dar mai ales a 

populatiilor locale. Dupa studiu amănunţit cele valoroase vor fi ameliorate 

 

Colectarea şi procurarea materialului iniţial 

Se vor colecta populaţii locale şi soiuri existente în România, dar se vor procura probe de 

seminţe din comerţul internaţional sau de la firme specializate. Materialul procurat va avea 

în vedere obiectivele de ameliorare stabilite pentru fiecare specie. În general aceste 

obiective sunt valoarea alimentară şi plasticitate ecologică ridicată.  

 

Studiul de colecţie  

Studiul de colecţie va pune în evidenţă principalele caracteristici morfologice şi fiziologice 

ale fiecărei variante din cadrul fiecărei specii. În colecţie, cel puţin în primul an, se vor folosi 

cât mai multe plante la fiecare variantă pentru a se evalua variabilitatea şi eventuala 

utilitate a unor caractere. 

 

Sporirea variabilităţii 

Sporirea variabilităţii se va realiza prin hibridare şi, eventual, mutageneză. Hibridarea va fi 

preferată la speciile autogame.  



Pentru eficientizarea acestor activităţi se vor folosi cele mai eficiente metode de selecţie. La 

speciile locale se va folosi pe cât posibil metoda selecţiei recurente reciproce. 

Mutageneza va fi folosită doar la fasole, pentru a spori variabilitatea şi a îmbogăţi 

constelaţia de gene cu noi alele. 

 

Selecţia în materialul iniţial 

Selecţia în materialul iniţial de ameliorare va fi practicată numai dacă sunt indicii că aceasta 

va fi de succes. Se va practica mai ales pentru unele caractere calitative. Se vor folosi metode 

eficiente, cum ar fi selecţia individuală repetată specific adoptată pentru plante autogame 

sau pentru plante alogame. Atenţie deosebită se va acorda izolării şi refacerii vigorii.   

 

Selecţia în câmpul de hibrizi 

Selecţia în câmpul de hibrizi se va realiza începând cu prima generaţie F1 de hibrizi dacă 

partenerii sau măcar unul din parteneri este heterozigot sau va începe din generaţia F2, 

dacă părinţii sunt homozigoţi. Metoda de selecţie va fi cea individuală repetată (pedigreé). 

Se va adopta metoda jumătăţii de sămânţă pentru speciile la care selecţia se face după 

înflorit.   

 

Studiul în culturi comparative 

Studiul în culturi comparative se va organiza cel puţin 2-3 ani în acelaşi loc şi va cuprinde 

cele mai valoroase creaţii obţinute în procesul de ameliorare. Experienţele se vor organiza 

în blocuri randomizate sau în parcele subdivizate, când se va stabili ca obiectiv şi elaborarea 

tehnologiei de cultivare. 

 

Studiul în culturi de concurs 

Studiul în culturi de concurs va fi organizat în mai multe locaţii, având în studiu creaţiile 

proprii şi cele ale altor parteneri, în comparaţie cu un martor performant aflat în cultură în 

zona respectivă. 

 

Testarea la ISTIS  

Testarea la ISTIS este o activitate pe care o va realiza acest organism autorizat cu cele mai 

performante realizări, promovate din culturile de concurs. Testarea va urmări respectarea 

condiţiilor DOS (distinctibilitate-omogenitate-stabilitate) şi de valoare agroproductivă. 

 

Elaborarea schemei de selecţie conservativă 

Elaborarea schemei de selecţie conservativă a cultivarelor cu polenizare liberă şi de 

menţinere şi selecţie conservativă a parentalilor eventualilor hibrizi. 



Această activitate revine fiecărui realizator de cultivar nou, după atestarea de la ISTIS. 

Se va lucra pe speciile: fasole, tomate si ardei. 

 

FASOLE 

 

Fasolea urcătoare este reprezentată în România de două specii diferite: fasolea comună – 

P. vulgaris şi fasolea mare – P. coccineus, care sunt în general incompatibile. 

Fasolea comună urcătoare cuprinde două forme de bază – pentru păstăi şi pentru boabe, 

precum şi o formă intermediară (mixtă), pentru păstăi şi pentru boabe. 

Fasolea comună este o specie ierboasă , anuală. Este considerată ca o specie termofilă, dar 

sensibilă la uscăciunea aerului în perioada înfloritului. Germinează începând cu 10-12ºC şi 

se dezvoltă bine la 26-30ºC şi o umiditate atmosferică de 50-60%. 

Floare este zigomorfă, hermafrodită tipică familiei Papilionaceae. Corola este (5 petale) 

complet închisă, asigurând un mare grad de autogamie. Prezintă un androceu diadelf şi un 

gineceu monocarpelar. Polenizarea este autogamă. 

Fructul este o păstaie cu 5-10 seminţe de diferite forme, mărimi şi culori. 

Nu se cunosc posibilităţi de înmulţire vegetativă. 

Fasolea mare urcătoare, deşi este binecunoscută în cultură, se cunosc mai puţine 

informaţii privind bilogia şi genetica sa. Datele din literatura de specialitate , ca şi 

experienţa proprie permit elaborarea unui plan de lucru în vederea ameliorării. Este o 

specie anuală, ierboasă cu înmulţire sexuată, prin seminţe. 

Florile sunt asemănătoare fasolei comune, dar planta prezintă o puternică alogamie. Mai 

mult, sunt informaţii că alogamia se datorează unui sistem de incompatibilitate (probabil 

sporofitică) care asigură o mare variabilitate. 

Fructul este o păstaie, asemănătoare fasolei comune, dar mai mare, mai ales în grosime şi 

lăţime. 

Seminţele sunt mari sau foarte mari (MMB=1000 grame),de formă ovat reniformă. Culoarea 

este albă, violetă, neagră, bej sau bicoloră, violetă sau bej, cu desene (arabescuri) de culoare 

mai închisă. 

Cele două specii diferă prin câteva elemente de biologie şi genetică: 

- Răsărirea: epigeică la fasolea comună şi hipogeică la fasolea mare; 

- Polenizarea: autogamia la fasolea comună şi alogamă la fasolea mare; 

- Incompatibilitatea la fecundare: se cunosc hibrizii de tipul P. coccineus x P. 

vulgaris, dar şi cei reciproci; există omologia numărului de cromozomi (2n=22), dar 

nu există o completă homologie a locilor. 



Este important de studiat posibilitatea obţinerii hibrizilor dintre cele două specii, deoarece 

s-ar realiza transferul unor gene deosebit de utile de la o specie la alta. 

 

TOMATE 

Sortimentul de soiuri (cultivare) folosit la noi în ţară este bogat şi deosebit de variat. Acesta 

cuprinde peste 70 de soiuri, cu polenizare liberă, hibrizi şi populaţii locale. La nivel mondial, 

sortimentul este mult mai amplu şi satisface cerinţele pieţei actuale de pe tot globul, funcţie 

de preferinţele consumatorilor, interesele producătorilor, în concordanţă cu circumstanţele 

ecologice şi geografice şi, în mod special, cu sistemele şi tipurile de cultură. Sortimentul 

actual mondial, ca şi cel din ţara noastră, este deosebit de mobil, în sensul că mereu apar noi 

cultivare din ce în ce mai performante, fiind eliminate cele care nu mai fac faţă exigenţelor 

actuale. Amelioratorii tomatelor sunt într-o competiţie nemaiîntâlnită la alte specii 

legumicole. Dacă în 1932 apărea primul hibrid comercial, astăzi hibrizii predomină 

sortimentul pentru majoritatea grupelor de cultivare, în funcţie de destinaţia recoltei. 

Alături de hibrizi se mai menţin cultivarele monoliniare, caracterizate printr-o mare 

uniformitate genetică (până la 100%). Pe linia progresului prezentat, în ultimul timp au 

apărut cultivarele transgenice de tomate, care au incluse în genomul lor gene de la alte 

specii, care le conferă caracteristici absolut noi.  

În acelaşi timp, la nivelul micilor grădini de legume se mai menţin anumite populaţii locale, 

care satisfac în mod deosebit anumite cerinţe faţă de calitatea fructelor (mărime, gust, 

culoare, consistenţa pulpei, aromă etc). De asemenea, pe aceeaşi linie se înscriu şi 

recomandările tehnice din cadrul sistemelor de agricultură sustenabilă (biologică, organică 

etc.) pentru unele populaţii locale care, deşi mai puţin productive, au o plasticitate 

ecologică mai ridicată şi o anumită toleranţă faţă de atacul bolilor şi dăunătorilor (Diver şi 

colab., 2000). 

Satisfacerea cerinţelor pieţei de cultivare de tomate impune o muncă de ameliorare 

coerentă, cu obiective precise. În prezent, la nivel mondial, se recunosc ca fiind de mare 

importanţă următoarele patru obiective principale (Chaux şi Foury, 1994): 

a) Rezistenţa genetică la boli: se au în vedere următorii agenţi patogeni: TMV 

(virusul mozaicului tomatelor), Pseudomonas, Verticillium, Fusarium, Phytophtora, 

Cladosporium ş.a.; 

b) Creşterea randamentului de bioconversie: se are în vedere creşterea 

recoltei şi sporirea aptitudinii plantelor la condiţii extreme de mediu (mai ales 

temperatura); de asemenea, se are în vedere aprofundarea cercetărilor pentru 

folosirea partenocarpiei; 



c) Pretabilitatea la mecanizare: se urmăreşte obţinerea de cultivare cu 

creştere determinată, care se pretează la mecanizare, inclusiv recoltare (tomate de 

industrie); 

d) Ameliorarea calităţii: se are în vedere faptul că “goana” după recolte mari, 

s-a realizat adesea (nevoit, bineînţeles) simultan cu deprecierea calităţii; eforturile 

în sensul “revenirii” la calitate sunt de stringentă actualitate şi sunt orientate, în 

mod specific, pentru tomatele destinate prelucrării (“tomate de industrie”), ca şi 

pentru cele destinate consumului în stare proaspătă (“tomate pentru salată”). 

 

Sortimentul cultivat în prezent în lume, ca şi la noi în ţară, poate fi, din necesităţi 

ştiinţifice, dar şi practice, clasificat după mai multe criterii, unanim acceptate şi 

folosite. 

a. Criteriul ecologo-geografic: a fost elaborat de Brejnev; conform acestui criteriu, 

sortimentul se împarte în şase grupe, din care, pentru ţara noastră, sunt mai importante 

următoarele trei: soiuri create în Europa de Sud: Italia, Franţa; soiuri create în Europa 

de Vest şi Centrală – Olanda, Anglia, Danemarca, România, Ungaria; soiuri create în SUA, 

pentru industrie şi recoltare mecanizată. 

b. Criteriul genetic: are în vedere tipul de cultivar: cultivare monoliniare, cultivare 

hibride, cultivare populaţii locale ş.a. 

c. Criteriul botanic (morfologic): are în vedere unele caractere botanice, cum ar fi: 

- tipul de creştere: cultivare cu creştere nedeterminată, cultivare cu creştere 

determinată şi cultivare cu creştere intermediară; 

- culoarea fructelor: cultivare cu fructe roşii şi cultivare cu fructe galbene; 

- mărimea fructelor: cultivare cu fructe mici (sub 50 g), cultivare cu fructe mijlocii 

(50-100 g); cultivare cu fructe mari (peste 100 g); 

- forma fructelor: cultivare cu fructe sferice, cultivare cu fructe sferic-turtite, cultivare 

cu fructe sferic alungite ş.a.m.d.; 

- forma frunzelor etc. 

d. Criteriul tehnologic: este cel mai vast şi în cadrul său sunt avute în vedere diferite 

elemente tehnologice: 

- sistemul şi/sau tipul de cultură: cultivare pentru culturi în câmp şi cultivare pentru 

culturi protejate (în sere, solarii, răsadniţe) sau cultivare pentru culturi convenţionale şi 

culturi neconvenţionale (organice, biologice, ecologice); 



- destinaţia recoltei (producţiei): cultivare pentru fructe destinate consumului în 

stare proaspătă, cultivare pentru fructe destinate industrializării (prelucrării) şi cultivare cu 

destinaţie mixtă; 

- durata perioadei de vegetaţie: cultivare timpurii (100-120 zile), cultivare 

semitimpurii (120 – 130 zile) şi cultivare târzii (peste 130 zile). 

În cadrul diferitelor grupe de cultivare, desemnate conform criteriului tehnologic, ca mai 

sus, pot fi distinse şi alte subdiviziuni. De exemplu, cultivarele pentru prelucrare pot fi 

împărţite în cultivare pentru pastă, pentru suc sau pentru fructe depelate. De asemenea, 

aceeaşi grupă de cultivare cuprinde, în mod distinct, cultivarele pretabile pentru 

mecanizarea lucrărilor de întreţinere şi/sau, în mod special, pentru mecanizarea recoltării 

sau grupa de cultivare pentru înfiinţarea culturii prin semănat direct ş.a.m.d. 

Caracteristicile pe care trebuie să le întrunească diferitele grupe de soiuri (cultivare) sunt 

incluse în obiectivele programelor de ameliorare. Câteva dintre acestea pot fi menţionate şi 

aici, datorită importanţei lor în alegerea cultivarelor pentru înfiinţarea tipurilor de culturi 

dorite de producător. 

Cultivarele pentru culturi protejate, de exemplu în seră, trebuie să fie cu creştere 

nedeterminată, adaptate condiţiilor de seră (lumină mai redusă, variaţii mari de 

temperatură), pretabile la un înalt nivel de intensivizare, de mare producţie, cu fructe de o 

calitate ridicată, destinate exclusiv consumului pentru salată şi cu o bună capacitate de 

maturare deplină după recoltarea la maturitatea în verde; în mod special trebuie să fie 

rezistente şi/sau tolerante la unii agenţi patogeni sau dăunători specifici culturilor din seră 

etc. 

În acelaşi sens, un alt exemplu util de cunoscut, este cel al cultivarelor destinate 

industrializării. Acestea trebuie să fie cu creştere determinată (deoarece necesită cheltuieli 

mai reduse), să fie rezistente la unii agenţi patogeni, cum sunt Fusarium şi Verticillium, apoi 

Alternaria, Rhizoctonia, Pythium ş.a., care se pot dezvolta foarte rapid în condiţiile culturilor 

nepalisate şi să aibă fructele grupate pe plantă şi cu maturare cât mai simultană (în vederea 

recoltării mecanizate); de asemenea, fructele să fie pretabile diferitelor tipuri de conserve 

(suc, pastă etc.), pedunculul, dacă se poate, să fie lipsit de articulaţie (gena jointless – j), mai 

ales pentru recoltare mecanizată; în plus de acestea, fructele trebuie să aibă un conţinut 

ridicat în substanţă uscată, să conţină puţine fibre, pieliţe şi seminţe, să se matureze 

uniform, atât la suprafaţă, cât şi în profunzime, să aibă o culoare roşie intensă etc. Forma 

fructelor este, de asemenea, importantă. De exemplu, fructele destinate conservării ca 

depelate trebuie să fie piriforme, pentru a fi mai bine aşezate în borcanele de conservare. 



De importanţă asemănătoare este cunoaşterea câtorva caracteristici pe care trebuie să le 

aibă cultivarele timpurii. Acestea trebuie, în primul rând, să prezinte o precocitate cât mai 

mare (să intre repede pe rod şi să producă mult într-o perioadă scurtă de timp), să fie foarte 

bine adaptate condiţiilor cu temperaturi mai scăzute din primăvară (să-şi menţină florile, să 

lege şi să-şi menţină fructele), să producă fructe uniforme (mai ales în aceeaşi 

inflorescenţă), cu însuşiri senzoriale tipice fructelor de salată; de regulă, aceste cultivare 

sunt cu creştere nedeterminată, care permite, prin unele lucrări tehnice specifice, sporirea 

timpurietăţii şi o bună calitate a fructelor. 

O caracteristică, generală a cultivarelor pentru consum în stare proaspătă, indiferent din ce 

altă grupă de clasificare fac parte, este aceea de a produce fructe cu calităţi senzoriale 

(formă, mărime, culoare, gust, aromă ş.a.) care le fac apreciate de consumatori. 

 

ARDEI 

Determinismul genetic al ardeiului 

Caracterele ereditare la ardei sunt: forma, culoarea şi suprafaţa frunzei, modul de ramificare 

şi talia plantei, culoarea nervurilor şi a tulpinii, caracterele pedunculului, forma, mărimea, 

suprafaţa şi coloraţia fructului necopt şi copt, structura internă, gust şi alte particularităţi 

ale fructelor, numărul de fructe, rezistenţa la agenţii patogeni, perioada de vegetaţie. 

Genele care determină poziţia fructului pe plantă : poziţia  verticală a fructului pe plantă 

este determinată de gena "up" recesivă, în timp ce alela sa "up+" determină poziţia 

pendulă;determinismul este monofactorial, însă heterozigoţii dovedesc adeseori o anumită 

variabilitate, chiar în cadrul aceleeaşi plante, cu manifestări de intermediaritate cum ar fi 

poziţia aproximativ orizontală a fructului. Clasificarea  segreganţilor este îngreuiată şi 

datorită schimbărilor fenotipice ce pot fi observate în timpul maturării fructelor, ca urmare 

a condiţiilor climatice diferenţiate (Hagiwara şi Oomura, 1947; Odland, 1948, Baldini, 

1952) 

Culoarea purpurie a tulpinilor, frunzelor şi a altor părţi ale plantelor- se datoreşte genei "A" 

incomplet dominantă (Deshpande 1939, Odland, 1960) şi MOA care intensifică culoarea 

purpurie la genotipurile AA .Pigmentaţia vineţie a nodurilor, la plantele normale este 

reglată de al+, în timp ce "al" (anthocyanin -less) împiedică coloraţia vineţie în anumite 

porţiuni ale plantei. 

Culoarea petalelor, în mod normal la annuumL. este albă, culoarea anterelor şi a nodurilor 

este bleu, iar a filamentelor şi a stilurilor este incoloră (Lippert şi Smith, 1965). 

Expresia fenotipică este controlată de gena "al+", pe când gena recesivă "al" împiedică 

antocianul în unele porţiuni ale plantei. Cu o dominantă incompletă gena A produce 



culoarea vineţie a foliajului, a petalelor, filamentelor şi stilelor în genotipul al+ (Deshpande, 

1939., Odland, 1960). As+ produce filamente şi stile purpurii în tipurile al+ în absenţa lui 

,,A", dar nu intensifică culoarea vineţie a lui "A" (Odland, 1960). MOA, intensifică coloraţia 

vineţie a tipurilor AA aceeaşi genă fiind ineficace singură (Deshpande, 1939). 

Controlul genetic al culorii florii se datoreşte factorilor C, R1 şi R2, cu genele complementare 

C şi R şi genele R cu efect polimeric în prezenţa lui C. Stilul purpuriu AS, a fost moştenit 

independent în  privinţa dominantei faţă de AS, dar o astfel de expresie fenotipică este 

prezentă şi la CR1 şi CR2, fără referire la AS sau la AS
+. 

Khan şi Munir, 1959 au indicat distincţii genetice între anterele vineţii şi bleu şi au stabilit 

următorul genotip pentru culoarea anterei : 

 A  A  B  B  sau  AAbb   =  vineţiu 

 a   a   B  B  =  bleu 

 aabb   =  galben 

 Culoarea fructului imatur- cuprinde diferite tonalităţi, de la vineţiu închis la aproape 

negru, trecând prin nuanţe de verde şi galben ivoriu sau alb-sulfuriu. Gena A controlează 

culoarea vineţie a fructului ca dominantă asupra culorii verzi (A+). Diferitele nuanţe de 

vineţiu sunt evidente (Deshpande, 1933), dar distincţia între vineţiu şi ne vineţiu este 

clară şi ne integrantă (Peterson, 1959). 

 Încrucişările între vineţiu x ivoriu indică prezenţa a două gene incomplet 

dominante, A+A+ care separă vineţiu de verde şi G > G+, care distinge verdele de ivoriu. Gena 

pentru culoarea vineţie a fructului imatur notată prin F (Hagiwara şi Oomura, 1959), 

acţionează în general la fel ca gena A, dar se exprimă numai în prezenţa genelor R1 sau R2 

pentru culoarea purpurie a florii. 

 Culoarea fructului imatur verde şi galbenă segregă în raport de 3 : 1 în F2 (Webber, 

1911; Schnidt, 1935). În interiorul tipurilor verzi apar totuşi o serie întreagă de factori 

dominanţi ca fiind resposabili de intensitatea clorofilei în fructul imatur, ca mecanisme 

cumulative şi duplicative a acţiunii genei propuse. Mecanismul cumulativ sugerează 

prezenţa unui factor denumit SW1+, SW2+, SW3+, SW4+ ..... Swn+ care  produce culoarea verde 

salată sau galben verde, doi factori perechi produc verdele-cedru şi verdele foarte închis, 

culoare apărută datorită a patru perechi de gene. 

 Factorul ivoriu (fildeş) sau alb-sulfuriu, rezultă prin absenţa factorilor de clorofilă 

(Odland şi Porter, 1938). 

 Cele trei tipuri de corelaţie a culorii bacelor imature de ardei, ar fi deci reprezentate 

astfel: 

 



 - verde-cedru  =  G1G1,  G2G2,  G3G3,  G4G4; 

 - verde-galben =  g1g1,   g2 g2,  G3G3,  G4G4; 

 - alb-sulfuriu   = g1g1,   g2 g2,   g3 g3,  g4 g4. 

 Culoarea galbenă g, a fructelor mature de Capsicum a fost găsită ca recesivă 

asupra culorii roşu (g+) (Shaw şi Kahn, 1928) dovedită de Kormos (1954)  care a 

determinat prin analize cromatografice conţinutul a 8 pigmenţi în fructele roşii ale 

descendentei F1. Constatând că din încrucişările roşu x galben au rezultat descendente la 

care conţinutul în pigmenţi este la fel ca cel al părinţilor. Gustul picant (pungenţa) fructului 

este determinată de un alcaloid numit capsicină, produs de celulele secretorii ale epidermei, 

situate în lungul membranelor interloculare ale bacei, începând să acţioneze imediat după 

legarea fructului (Ohtal, 1962).  

 Condiţiile de sol şi climă, în special temperatura sunt considerate responsabile 

pentru nivelul variabil al iuţelii la ardei. 

 Nu este corect ca aprecierea acestui caracter să se facă numai pe criteriul de 

pungenţă sau nepungenţă, neglijând gradul de pungenţă, segregarea indică ca rezultat 

pungent sau nepungent, prezenţa unei singure gene dominante ,,C" (Deshpande, 1935). 

 Cercetările recente ale lui Angliotti şi Ottaviana, 1968, demonstrează că acest 

caracter - conţinutul în capsicină la soiurile picante, prezintă o variabilitate continuă. 

 - Forma bazei fructului, poate fi bombată sau nebombată (Odland, 1948). Gena "ce" 

controlează caracterul caliciului, care nu înconjoară baza fructului (Deshpande, 1933).A 

fost precizat linkage-ul între două gene ,,fb" şi ,,ce" cu frecvenţa crossingoverelor de 3 %. 

(Deshpande şi Kahn, 1954). 

 Forma bazei fructului este moştenită ca un caracter monofactorial cu un raport  de 

segregare de 3 :1, gena pentru forma plană (locus fb), domină alela care determină forma de 

şanţ (Miller şi Fineman, 1937). 

 - Forma apexului fructului este reglată de o singură genă pentru care induce forma 

ascuţită şi arată dominanţa incompletă faţă de allela  sa pentru forma rotunjită. 

 - Forma fructului. Încrucişările între plantele cu fructe de formă oblată şi alungită 

dau o distribuţie trimodală în F2; după aprecierea lăţimii şi lungimii (indicele de formă), şi 

indică segregarea unei gene majore (Peterson, 1959). 

 Gena "O" pentru forma turtită a fructului a fost moştenită ca dominanţă completă în 

încrucişările cu fructe alungite, fructul având un indice de formă de aproximativ 2,0. 

(Peterson, 1959). 

 Totuşi unde tipurile alungite în încrucişările apropiate au un indice de formă de 

patru, segregarea a fost mai puţin distinctă (Khambananda,1950). 



 Clasele intermediare în descendenţele ulterioare, presupune pe o dominantă 

incompletă pentru gena oblată, fie influenţa genelor adiţionale care operează în controlul 

lungimii fructului. 

 Miyazawa, 1953, a estimat numărul de gene care controlează lungimea fructului ca 

fiind 0,79 în încrucişările a două soiuri de annuum. Dale, 1928, conclude că după 

încrucişările care includ părinţi cu fructe de 15,7 şi 23 cm lungime, moştenirea acestei 

caracteristici se bazează pe gene multiple mai degrabă decât pe efecte aditive. 

 Forma frunzei - în privinţa acestui caracter au fost depistate două tipuri mutante cu 

frunze similare însă neidentice. Una originală, denumită "mutant - 1" (Cook, 1961), dar 

reindicată filiform "fi" (Lippert, Smith, 1965), cu frunze înguste, foarte alungite cu peţiolul 

măsurând aproximativ jumătate din lungimea frunzei. Aceste plante au fost femel-sterile 

datorită caracteristicilor anormale ale gineceului, dar cu polen fertil, permiţând 

determinarea moştenirii unei singure gene recesive. Mutanta a II-a (Jeshi, 1962), are frunze 

înguste, foarte alungite, lanceolate, care par sesile datorită extinderii laminei frunzei pe 

tulpină, rezultând astfel absenţa peţiolului. Structura florală a fost normală cu excepţia 

stilelor şi filamentelor mai scurte, totuşi, florile au avut polen şi ovulele sterile. 

 Observaţiile asupra a 30 tipuri de frunze lanceolate dintr-o populaţie de 180 plante 

indică un control simplu monogenic sau digenic. 

 Aspectul tufei. O plantă mutantă, de tip compact sau tufiş, caracterizată prin 

internodii scurte, ramificaţii laterale şi terminale reduse, produce patru-opt flori în 

inflorescenţă, fiind depistată în varietăţile iuţi (Murthz, 1962). Această caracteristică a fost 

determinată iniţial de Keno, 1913 la fasciculatum, ca fiind controlată de o singură genă 

recesivă, denumită acum "fa" pentru fasciculat (Lippert, 1965). 

 Varietăţile acestui habitus fasciculat, pitic, cu port determinat, au fost identificate în 

Ungaria şi au ramificaţiile principale şi auxiliare terminate cu inflorescenţe tip ciorchine, 

precum şi câteva plante lipsite de lăstari laterali. Transmiterea acestei caracteristici nu a 

fost încă determinată. (Karmos, 1956). 

 Rezistenţa la verticilioză (Verticilium dahliae), pare că nu este reparabilă la un nivel 

corespunzător la cea mai mare parte dintre varietăţile de annuum (Smith şi Lippert, 

1960). 

 Elenkov, 1957 prin inocularea cu Verticillium albo-atrum, a relevat o rezistenţă 

completă la soiul California Wonder 1005 şi la câteva forme bulgăreşti Marizza 786, Sivria şi 

Gorogled. 

 Ereditatea caracteristicii de rezistenţă la V.T.M. = (Tobacco Mosaic Virus), a fost 

interpretată de Holmes, 1937 pe baza unei serii de trei alele (L, Li, Lt, la care L reprezintă 



dominanta completă asupra celorlalte două şi Li, prezintă dominantă incompletă asupra lui 

Lp a cărui diferite combinaţii pot da naştere la patru reacţii simptomatologice, tipice: 

 1. LL,LLi,LL+ - necroză localizată, caracterizată printr-o infecţie circumscrisă, cu mici 

leziuni clorotice care se formează în parte în punctul unde s-a efectuat inocularea, în genere 

în frunză, urmată de manifestări necrotice care duc la căderea frunzei. 

 2. LiLi - necroză întârziată, caracterizată prin infecţie sistemică cu cloroză generală şi 

mici leziuni necrotice pe tulpini. 

 3. LiL+ - necroză sistemică, caracterizată prin infecţie răspândită şi producerea pe 

tulpini a unor vaste arii necrotice. 

 4. L+L+ - necroză sistemică, caracterizată prin infecţie răspândită pe frunze şi fructe, 

cu formare de leziuni clorotice urmate de formare de dungi. 

 Pe baza acestor premize mai mulţi cercetători au urmărit inducerea  rezistenţei 

soiului la VMT. 

 Pochard şi Brenils, 1965 confirmă existenţa eredităţii monofactoriale, dominantă 

pentru rezistenţa care se presupune că se datoreşte unei serii allele, mai numeroase decât 

cea indicată de Oltolmes, 1937. 

 Caracteristica pulpa moale a fructului de ardei la maturitatea fiziologică este 

determinată de gena "S" şi permite separarea uşoară a fructului de caliciu. Această 

caracteristică a fost denumită iniţial "fruct-caduc", iar mai târziu "pulpa moale" (Smith, 

1951). 

 - Epoca de maturare a bacei: din lucrările lui Odland, 1948 şi Bohac, 1961, rezultă 

că acest caracter  ar fi stâns corelat cu deschiderea primei flori, astfel că cea de-a doua 

caracteristică, poate fi utilizată în mod satisfăcător ca indicator al precocităţii pentru 

producţie. Acest caracter este reglat de perechi de gene dominante sau parţial dominante. 

 Alte manifestări corelate cert cu începutul fructificării precoce sunt după Bohac, 

1961 greutatea scăzută a seminţelor, ritmul lent de reumflare a seminţelor însăşi, procentul 

ridicat de plante cu frunzuliţe slab colorate. 

 - Înălţimea plantei Webber (1911) a încrucişat două soiuri de talie medie, Golden 

Dawn, care are lăstari puţini şi groşi, orizontali şi Red Chili, cu numeroşi  lăstari fini erecţi. 

În F2 au obţinut segregante înalte şi pitice comparativ cu părinţii. Analizând generaţia F2 ne 

indică trei perechi de gene polimeri implicate în înălţimea plantei. 

 - Lungimea pedicelului florii. 

 Pedicelul scurt pare a fi dominant asupra pedicelului lung moştenir ca o 

caraczteristică cantitativă. Lungimea medie a pedicelului în F1 şi în descendenţele din F2 

apropiat de părintele cu pedicelul scurt. 



 Pedicelul scurt a fost asociat cu coloraţia vineţie a plantelor, cu valoarea 

recombinaţiei calculate de 33% pentru F2 (Deshpande, 1933).Lungimea petalelor a fost 

studiată de Deshpande, 1933 prin intermediul unor încrucişări între două soiuri indiene 

care se deosebesc cert în privinţa acestei caracteristici, tipic cantitativă. 

 Lungimea medie în F1 şi F2 era aproximativ intermediară faţă de cei doi 

părinţi.Mărimea şi greutatea fructului apar ca fiind moştenite cantitativ şi reglate de 20-33 

gene (Khambanonada, 1948) şi 52-54 gene, după Miyazawa, 1953. 

 Acţiunea genelor de greutate a fost teoretizată ca fiind multiplicativă şi 

preponderent dominantă sau epistatică pentru mărimea fructului (Khambanonada, 1950). 

 Mărimea fructului a fost corelată pozitiv cu mărimea frunzei. În acest fel plantele cu 

fructe mari pot fi selecţionate după aspectul frunzei în faza de răsad tânăr.Corelaţia între 

raportul lungime/lăţimea fructului şi a frunzei fiind slabă        (r = 0,20 Miyazawa). 

 - Grosimea pericarpului fructului este controlată de opt perechi de gene, cu efecte 

multiplicative, cumulative (Dempsez, 1960). 

 - Numărul de lobi/fruct. Fructele multilobate au fost obţinute în F1 din încrucişarea 

varietăţii multilobate. ,,Mc Minnis" cu soiul bilobat "Carolina numărul 7". Totuşi, numărul 

lobilor poate fi variabil la fructele aceleiaşi plante. (Deshpande, 1933). 

 Conţinutul fructelor în acid ascorbic. Moştenirea acestei caracteristici apare ca fiind 

multigenică, cu valoare medie în F1, rezultat din încrucişarea valorilor scăzute cu valori 

ridicate ale părinţilor, care corespunde cu media geometrică a parentalelor. 

 



Concluzii 

Utilizarea varietăţilor locale perfect adaptate condiţiilor de mediu poate servi la 

îmbunătăţirea sănătăţii ecosistemelor prin reducerea necesarului de pesticide şi 

fertilizatori şi prin efectul lor asupra îmbunătăţirii structurii solului (Zhu et al., 2000, 

Gliessman, 1998; Glass şi Thurston 1978; Vandermeer, 1995; Pimentel at al., 1997). 

Realizarea fondului de resurse genetice in cadrul proiectului reprezinta punctul de plecare 

in activitati de cercetare din mai multe domenii: 

- agricultura/horticultura – ameliorarea plantelor cu scopul obtinerii unor 

noi cultivare de plante cu grad ridicat de adapatabilitate la conditiile climatice in 

schimbare constatate in ultimii ani (rezistenta la seceta) si cu pretabilitate la 

conditiile agriculturii ecologice. 

- agricultura ecologica -  alegerea nostra de a ne desfasura cercetarile si in 

sistem ecologic are dubla valenta: 1) sistemele ecologice au potentialul de a sustine 

conservarea biodiversitatii prin (creşterea numarului şi varietatii de specii salbatice 

cultivate, niveluri ridicate ale agro-biodiversitatii, mentinerea solurilor sanatoase şi 

a faunei solului, reducerea riscului de poluare a apelor) 2) folosirea produselor 

obtinute in agricultura ecologica in alimentatie cu scopul asigurarii securitatii 

alimentare. 

- biologia si fiziologia plantelor – realizarea de studii cu privire la 

adaptatrea noilor cultivare la conditiile de stres hidric, termic, biotic.  

- Realizarea unor produse noi, va contribui la îmbunătăţirea calitativă a condiţiilor de viaţă, 

într-un mediu sănătos, care va duce la relansarea sistemului social naţional rural. 

- Îmbunătăţirea biodiversităţii locale (introducerea in cultura ecologica a patru varietati) 

prin introducerea  de noi specii şi varietăţi care să poată fi cultivate în condiţii de cultură  

ecologica care să necesite un minimum de fertilizatori, pesticide, apă, energie etc.   
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