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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei: Lavandula angustifolia – levănţica este una din speciile medicinale
şi aromatice cunoscute şi utilizate din antichitate. Cultivarea speciei este avantajoasă atât
economic, cât şi tehnologic, rentabilitatea speciei, manifestându-se şi în criză economică, şi în
condiţii de secetă.
În Republica Moldova lucrările de implementare în practica agricolă a levănţicăi au
început în anul 1946, iar primele plantaţii pe suprafeţe industriale au fost fondate în anii 19481949. În 1980-1989 suprafaţa de cultivare a levănţicăi a ajuns la 5000 ha [14, 17]. În prezent,
după o stagnare urmată de scăderea suprafeţelor, levănţica îşi recapătă faima de plantă excelentă.
Anual se extind suprafeţele cultivate cu această specie în R. Moldova, ajungând la peste 1000 ha.
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Pentru extinderea perioadei de recoltare este necesar crearea genotipurilor, soiurilor noi cu
diverse perioade de vegetaţie. Din aceste considerente sortimentul de soiuri-clone noi timpurii,
medii şi tardive de lavandă cu calităţi performante va contribui la relansarea branşei. Lavanda se

a.

cultivă pentru obţinerea uleiului esenţial din inflorescenţe proaspete. Principalul consumator de
ulei esenţial este industria parfumurilor, a produselor cosmetice (apă de colonie, unguente,
şampoane, detergenţi etc.) [1, 8, 11], precum şi la prepararea unor produse farmaceutice cu
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acţiune calmantă, antidepresivă, antibacteriană, antialergică, antifungică [11, 16, 18].
Crearea şi evaluarea genotipurilor hibride de L. angustifolia, selectarea hibrizilor
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performanţi cu indici deosebiţi ai fenotipului, rezistenţi la factori nefavorabili, productivitate
sporită de materie primă cu conţinut ridicat de ulei esenţial, calitate superioară a acestuia este de
o importanţă indiscutabilă.
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Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare.
Ameliorarea speciei L. angustifolia are ca scop crearea de soiuri-clone noi cu conţinut sporit de
ulei esenţial şi concentraţie ridicată a componenţilor principali. Importanţă deosebită se acordă şi
rezistenţei la factori abiotici, adaptabilitate pentru cultivare în condiţiile pedoclimatice ale ţării. În
prezent se solicită soiuri cu perioada de maturizare diferită ce ar permite extinderea perioadei de
recoltare, procesarea a unei cantităţi mai mari de materie primă fără a majora capacităţile
industriale de prelucrare. Cercetările noastre efectuate la această specie s-au finalizat cu
selectarea celor mai performanţi hibrizi de levănţică, clasificaţi după perioada de vegetaţie,
caractere cantitative distinctive ce determină productivitatea, inclusiv, conţinut sporit de ulei
esenţial şi calitate acestuia [3, 6, 7]. Hibrizii evaluaţi reprezintă un material iniţial valoros pentru
includere în programele de ameliorare. Prin metoda hibridărilor policross la levănţică cu
selectarea prealabilă a formelor parentale s-a creat material iniţial (hibrizi F1), utilizat la
3

obţinerea hibrizilor de perspectivă. Aceştia se deosebesc prin: productivitate sporită; conţinut
ridicat de ulei esenţial; calitate deosebită a uleiului esenţial, perioada de vegetaţie diferită,
precum şi rezistenţă înaltă la factorii nefavorabili de cultivare.
Scopul cercetărilor efectuate a constat în crearea materialului iniţial de ameliorare,
evaluarea hibrizilor policross F1 de levănţică; selectarea genotipurilor hibride valoroase cu
conţinut sporit de ulei esenţial şi utilizarea lor în crearea de soiuri-clone noi cu perioada de
vegetaţie diferită.
Obiectivele tezei:
 Evaluarea caracterelor cantitative ce influenţează direct productivitatea hibrizilor F1;
componenţa chimică variată a uleiului esenţial;
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 Selectarea hibrizilor F1 cu caractere cantitative remarcabile, inclusiv conţinut ridicat şi
 Evaluarea manifestării heterozisului şi variabilităţii caracterelor cantitative importante la
hibrizii policross F1 de levănţică;

a.

 Crearea soiurilor-clone noi, testarea acestora în culturi comparative de concurs.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: utilizarea hibridărilor policross la levănţică în
scopul extinderii variabilităţii, obţinerii recombinanţilor şi creării materialului iniţial de
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ameliorare. Pentru obţinerea genotipurilor hibride noi, cu caractere şi însuşiri valoroase, în
hibridări au fost incluşi genitori de provenienţă genetică şi geografică diferită.
Problema ştiinţifică soluţionată, constă în fundamentarea ştiinţifică a perfecţionării
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metodologiei de creare a materialului iniţial de ameliorare, prin utilizarea hibridărilor policross
cu evaluarea şi selectarea genotipurilor perspective, ceea ce a condus la crearea soiurilor-clone
noi, fapt ce a permis utilizarea hibridărilor policross controlate prin alegerea prealabilă a
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formelor parentale.

Semnificaţia teoretică: evidenţierea unor legităţi de manifestare a heterozisului la
caracterele cantitative, ce ar permite prognozarea efectului heterozis la hibrizii policross şi
identificarea genotipurilor valoroase pentru crearea soiurilor-clone noi.
Valoarea aplicativă: cercetările s-au soldat cu obţinerea hibrizilor policross F1 heterotici
cu perioada de maturizare timpurie, medie şi tardivă, rezistenţi la ger şi iernare. Hibrizii F1 cu
conţinut ridicat de ulei esenţial, multiplicaţi vegetativ permit obţinerea soiurilor-clone noi cu
productivitate înaltă, adaptate la condiţiile pedoclimatice din Republica Moldova.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
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 hibrizii F1 de L. angustifolia distinctivi prin perioada de vegetaţie şi care se clasifică
în trei grupuri: timpuriu, semitimpuriu şi tardiv, fapt ce asigură recoltarea în termeni
optimi a fiecărui soi-clonă, şi extinderea perioadei de recoltare cu 30 de zile.
 hibrizii F1 de levănţică se deosebesc după caractere cantitative, elemente ale
productivităţii: diametrul plantei, numărul de tulpini florale per/plantă, lungimea
inflorescenţei, conţinutul de ulei esenţial şi pot fi utilizaţi în procesul de creare a
soiurilor-clone.
 genotipurile de diferită origine evidenţiate se caracterizează prin conţinut sporit de
ulei esenţial cu valori de până la 5,405% (s.u.).
 hibrizii policross F1 de L. angustifolia evaluaţi manifestă heterozis la caracterele
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cantitative valoroase, efectul acestuia la conţinutul de ulei esenţial fiind de +110,5% în
raport forma maternă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ce se referă la metode de producere materialului

a.

săditor de levănţică s-a efectuat în Gospodăria Ţărănească “Gîrlea Andrei Pavel”, or. Rezina, şi
SC Ecoland Production SRL, judeţul Botoşani, România.

Aprobarea rezultatelor. Rezultatele cercetărilor au fost examinate şi aprobate la
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şedinţele Centrului Genetica şi Ameliorarea Plantelor Aromatice şi Medicinale (2010-2013),
Laboratorului Plante Aromatice şi Medicinale (2014, 2015), Consiliului ştiinţific al Institutului
de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (2012, 2013). Au mai fost prezentate, în
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cadrul a numeroase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Conferinţa Internaţională
ştiinţifico-practică „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică - realizări, probleme, perspective”,
Bălţi, 2007; Simpozionul Naţional „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova:
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Evaluarea, Conservarea şi Utilizarea”, Chişinău, 2008; Международная Научно-практическая
Конференция,

Россия,

Мичуринск,

2008;

Международная

Научно-практическая

Конференция «Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений»
(Ucraina, Yalta, 2009); 4th International Symposium „Ethno pharmacology interface between bio
foods and phytomedicines”, România, 2011; Conferinţa ştiinţifică „Genetica şi Fiziologia
Rezistenţei Plantelor ”, Chişinău, 2011; Miждун. наукова конф. (до 100-рiчня СелекцiйноГенетичного Iнституту – Нацiонального центру насiннезнавства та сортовивчення),
Одесса, 2012; International conference „Oltenia Studies and Communications. Natural
Sciences” Craiova, 2013; Simpozionul Naţional cu participare internaţională „Biotehnologii
avansate - realizări şi perspective”, ediţia a III-a, AŞM. Chişinău, 2013.
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Cercetările au fost realizate în cadrul a 2 proiecte instituţionale şi un proiect de transfer
tehnologic:
1. 06407.009A „Evaluarea de noi principii şi tehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi
hibrizi de plante cerealiere, leguminoase şi aromatice cu potenţial înalt de productivitate,
rezistenţă ecologică şi calitate” (2006-2010).
2. 11.817.04.07A „Elaborarea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice,
perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi materialului săditor” (20112014).
3. 153T „Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului săditor
şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (Lavandula angustifolia
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Mill.)” (2012-2013).

Publicaţii la tema tezei. La tema tezei au fost publicate 11 lucrări, inclusiv 4 articole în reviste
internaţionale.

a.

recenzate, 4 în culegeri ştiinţifice, 3 materiale ale comunicărilor ştiinţifice la conferinţe naţionale şi
Volumul şi structura tezei. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt expuse pe 145 pagini.
Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie
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din 245 titluri, 4 anexe, 26 tabele si 29 figuri.

Cuvintele-cheie: Lavandula angustifolia, ameliorare, hibrid policross, genotip, soi-clonă,
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caractere cantitative, heterosis, ulei esenţial, productivitate.
CONŢINUTUL TEZEI

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN CREAREA ŞI EVALUAREA MATERIALULUI INIŢIAL

la

DE AMELIORARE LA LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LEVĂNŢICĂ)

Sub aspect pedoclimatic teritoriul Republicii Moldova reprezintă o zonă favorabilă pentru
cultivarea plantelor aromatice (eterooleaginoase). Dintre acestea un loc important îi revine
levănţicăi. Cercetările efectuate, eforturile depuse în crearea genotipurilor, hibrizilor, soiurilorclone noi de L. angustifolia sunt justificate prin importanţa economică a speciei pentru Republica
Moldova. Ameliorarea este indispensabilă de crearea şi evaluarea materialului iniţial. În acest
scop s-au utilizat scheme de încrucişare policross, folosind genotipuri de provenienţă genetică şi
geografică diferită. Astfel, în calitate de surse de germoplasmă au servit forme materne de
provenienţă franceză şi soiul Vis Magic 10, omologat, brevetat, cultivat în Republica Moldova
[9, 10]. Specia L. angustifolia este relativ nouă pentru ţara noastră. În acest context a fost
efectuat un studiu mai amplu în ce priveşte biologia, genetica, compoziţia chimică a acestei
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specii. De asemenea s-a efectuat sinteza datelor bibliografice despre crearea genotipurilor,
hibrizilor, soiurilor noi de levănţică în Republica Moldova.
2. CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE, MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
2.1. Caracteristica condiţiilor pedoclimatice în perioada cercetărilor
Experienţele au fost amplasate pe lotul experimental al Institutului de Genetică,
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, cu cernoziom caracteristic pentru zona centrală.
Cadrul natural al anilor de cercetare (2008 – 2011) s-a caracterizat prin precipitaţii atmosferice
suficiente ce au asigurat condiţii favorabile pentru creşterea şi dezvoltarea lavandei.
Temperaturile aerului înregistrate în lunile de vară ale anului 2012 au fost foarte înalte şi au
favorizat sintetizarea şi acumularea unui conţinut sporit de ulei esenţial la hibrizii de levănţică
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aflaţi în cercetare (datele Staţiunii Meteo Chişinău).
2.2. Materialul biologic utilizat şi metodele de cercetare

Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de hibrizi policross, generaţia F1 de

a.

Lavandula angustifolia Mill. în anii II, IV şi V de vegetaţie. In scopul creării hibrizilor cu
diverse caractere şi însuşiri în hibridările policross au fost incluse 10 genotipuri de provenienţă
genetică şi geografică diferită, inclusiv trei genotipuri ce provin de la soiul ucrainean
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Crâmceanka (Cr.-13, Cr.-14, Cr.-26), trei genotipuri generative descendente de provenienţă
franceză (Fr.1, Fr.5, Fr.8) şi patru soiuri-clone moldoveneşti (Moldoveanca-4, Alba-7, Vis
magic-10, Chişiniovscaia-90). În cercetare au fost incluşi 477 hibrizi policross F1 de levănţică:
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anul al II-lea de vegetaţie - 63, anul al IV-lea de vegetaţie -130, anul al V-lea de vegetaţie - 284.
Pentru hibrizii policross F1 de levănţică, anul al II-lea şi al IV-lea în calitate de martor au fost
genotipurile Fr.8 şi Fr.1, iar pentru hibrizii din anul al V-lea de vegetaţie s-a utilizat soiul-clonă
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Vis Magic 10 (VM 10) [2, 4, 10]. Hibrizii au fost creaţi în Centrul “Genetica şi Ameliorarea
Plantelor Aromatice şi Medicinale” a Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM
(actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM).
În perioada de vegetaţie au fost efectuate observaţii fenologice şi evaluări biometrice,
aprecieri vizuale [8, 22]. Perioada de vegetaţie a hibrizilor s-a calculat în zile (începutul
vegetaţiei - înflorirea deplină). Au fost evaluate un şir de caractere cantitative ce influenţează
direct productivitatea: talia şi diametrul plantei, numărul de tulpini florale per/plantă, lungimea
inflorescenţei, lungimea spicului şi a tijei florale, numărul de verticile în spic. Efectul heterozis sa calculat în raport cu forma maternă. Conţinutul de ulei esenţial a fost determinat în faza
înfloririi depline a plantelor prin hidrodistilare în aparate Ginsberg [19] şi recalculat la substanţa
uscată (s.u). Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului esenţial s-a efectuat prin analiza gaz7

cromatografică, cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS), cromatograf - Agilent Technologies
7890°, Detector Selectiv de Masa, Cuadripol Agilent Technologies MSD 5975C, coloană
capilară (30 м/0,25 мм/0,25 μм) cu fază staţionară nepolară HP-5ms. Separarea componenţilor sa realizat în următoarele condiţii: temperatura injectorului, 250oC, a detectorului – 280oC,
gradientul de temperatură T1=70oC (2 min), T2=200oC (5oC/min), T3=300oC (20oC/min, 5 min).
A fost utilizată faza mobilă – heliu 1ml/min, volumul injectat - 0,03 µ l ulei esenţial; rata de
splitare – 1:100. Identificarea picurilor cromatografice s-a efectuat cu ajutorul pachetului de soft
AMDIS™, cuplat cu baza de date NIST. Rezistenţa la iernare şi ger s-a evaluat primăvara
devreme, conform metodelor în vigoare, apreciată cu note în intervalul 1 - 5 [22]. Interpretarea
statistică a datelor experimentale s-a efectuat cu ajutorul softului STATISTICA 7.
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3. EVALUAREA HIBRIZILOR POLICROSS F1 DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

3.1. Studierea materialului iniţial de ameliorare la levănţică şi evidenţierea variaţiei
fenotipice a hibrizilor

a.

O importanţă deosebită au hibrizii, soiurile de levănţică cu perioada de vegetaţie diferită,
de la timpurie până la tardivă. Prezenţa în plantaţiile industriale a soiurilor-clone de acest fel
permite extinderea perioadei de recoltare – procesare, recoltarea fiecărui soi-clonă în termeni
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optimi, când conţinutul de ulei esenţial, concentraţia componenţilor acestuia este ridicată [2, 12].
Cercetările efectuate au demonstrat, că hibrizii policross F1 de levănţică, după perioada
de vegetaţie, se clasifică în trei grupuri: timpuriu, semitimpuriu şi tardiv [3]. Hibrizii timpurii
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(VM-89V, VM-9V, VM-21V şi VM- 71V) se dezvoltă mai repede decât cei tardivi şi
semitimpurii şi sunt afectaţi mai puţin de condiţiile climaterice nefavorabile (ploi torenţiale,
grindină, vânturi puternice, secetă). Aceştia ajung la maturizarea tehnică în 54-62 zile (Figura

la

3.1). Perioada de vegetaţie la hibrizii semitimpurii (VM-18V, VM-32V, VM-5V, VM-69V, VM-

Perioada de vegetaţie,
zile

56V) constituie 63 - 69 zile, fiind cu 7 zile mai mare de cât la hibrizii timpurii.
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Fig.3.1 Perioada medie de vegetaţie la hibrizi descendenţi ai formei materne VM 10 (2009-2012)
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Genotipurile cu perioada de vegetaţie de 69-74 zile se încadrează în grupul tardiv al
hibrizilor. Perioada de vegetaţie a hibrizilor timpurii şi cei tardivi diferă cu 15-20 zile. În grupul
de maturitate tardivă se încadrează hibrizii VM-50V, VM-44V şi VM-99V. Cultivarea hibrizilor
cu perioadă de vegetaţie diferită permite recoltarea eşalonată, ceea ce a contribuit la reducerea
pierderilor de materie primă şi ulei esenţial.
Perioada de vegetaţie la hibrizii policross F1, obţinuţi cu concursul formelor materne Fr.1
şi Fr.8, care fac parte din grupul de maturizare timpuriu, este de până la 60 zile. Perioada de
vegetaţie a hibrizilor semitimpurii constituie 61-65 zile. Hibrizii tardivi au avut perioada de

nd

a.
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vegetaţie mai mare, aceasta fiind de 70 zile.

Fig.3.2. Perioada de vegetaţie media la hibrizi descendenţi ai genitorilor Fr.1 şi Fr.8 (2010-2012)
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Perioada de vegetaţie la hibrizii timpurii descendenţi ai formelor materne Fr.1 şi Fr.8 a
constituit 54-60 zile (Fig. 3.2.). Hibridul policross F1 Fr.8-5-23V este cel mai timpuriu, perioada
de vegetaţie fiind de numai 54 zile, iar Fr.8-5-15V, Fr.1-3-23V şi Fr.8-5-12V ajung la maturizare
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tehnică în 56, 58 şi 60 zile, respectiv. Hibrizii Fr.1-3-35V; Fr.1-3-9V; Fr.1-3-20V şi Fr.8-5-40V
fac parte din grupul semitimpuriu de maturizare. Aceştia se maturizează cu 5-11 zile mai târziu,
de cât cei timpurii. La hibrizii tardivi perioada de vegetaţie variază de la 66 până la 70 zile. Cea
mai lungă perioadă de vegetaţie a fost atestată la hibridul policross Fr.8-5-34V - 70 zile până la
înflorirea deplină (Fig. 3.2.). Astfel, hibrizii tardivi ajung la maturizare cu 16 zile mai târziu de
cât cei timpurii.
Pentru ameliorarea levănţicăi este importantă crearea materialului iniţial şi a hibrizilor
(soiurilor-clone) cu potenţial înalt de rezistenţă la temperaturi suboptimale. Specia Lavandula
angustifolia este rezistentă la temperaturi de –150C, nefiind acoperită cu un strat de zăpadă şi
până la –300C, atunci când stratul de zăpadă are grosimea de 30-40cm [8, 11, 13, 15, 18].
Hibrizii policross F1 de levănţică din diferite grupuri de maturizare au demonstrat in anii 2009-

9

2012, că sunt suficient de adaptaţi la condiţiile de iarnă, în special la scăderea bruscă a
temperaturii, caracteristică pentru Republica Moldova.
Hibrizii policross F1 de levănţică, studiaţi după rezistenţă la iernare, au fost clasificaţi în 3
grupuri: rezistenţă înaltă la iernat (5 baluri – 60 hibrizi); rezistenţă mai înaltă de medie (4 baluri
– 18 hibrizi); rezistenţă medie (3 baluri – 18 hibrizi). În rezultatul cercetărilor efectuate după
caracterele fenotipice ale testului DUS s-a constatat diferenţe semnificative la forma plantelor,
culoarea şi forma frunzelor, culoarea corolei şi forma spicului floral. Toate aceste caractere
distinctive pot fi utilizate în procesul de recunoaştere a hibrizilor, soiurilor-clone de levănţică.
3.2. Conţinutul şi calitatea uleiului esenţial la hibrizii F1 de lavandă
Unul din obiectivele principale ale ameliorării levănţicăi este sporirea conţinutului de ulei
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esenţial în materia primă. Conţinutul de ulei esenţial a fost determinat la hibrizii din anul III, IV
şi V de vegetaţie derivaţi de la formele materne Fr.8 şi Fr.1 [6, 7, 9]. La 4 hibrizi ce fac parte din
grupul timpuriu, 5 semitimpuriu şi 4 tardiv s-a atestat un conţinut înalt de ulei esenţial (Tabelul

a.

3.1). În anul al III-lea de vegetaţie (2011), conţinutul de ulei esenţial la hibrizii policross F1 care
provin de la forma maternă Fr.1 a fost de la 3,361% până la 4,648%. Valori net superioare la
acest caracter au înregistrat hibrizii timpurii: Fr.1-3-2V (4,141%), Fr.1-3-23V (5,165%),

nd

semitimpurii: Fr.1-3-20V (3,939%), Fr.1-3-9V (4,648%) şi tardivi Fr.1-3-5V (4,274%). Forma
maternă a avut un conţinut de ulei esenţial semnificativ mai scăzut – 3,353% .

la
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Tabelul 3.1. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii policross F1 de levănţică (f. m. Fr.1, Fr.8)
Cifrul
Conţinut ulei esenţial, % (s.u.)
hibrizilor
2011
2012
2013
Media
Grupul timpuriu
Fr.1-3-2V
4,141
5,386
5,290
4,939
Fr.1-3-23V
5,165
5,613
5,436
5,405
Fr.8-5-15V
4,214
5,080
4,965
4,753
Fr.8-5-23V
4,492
5,682
4,682
4,952
Grupul semitimpuriu
Fr.1-3-9V
4,648
5,568
5,425
5,214
Fr.1-3-20V
3,939
4,403
4,497
4,279
Fr.8-5-21V
4,158
4,337
5,444
4,646
Fr.8-5-26V
3,950
4,645
4,560
4,385
Fr.8-5-40V
4,172
4,765
4,965
4,634
Grupul tardiv
Fr.1-3-3V
3,621
4,515
4,324
4,153
Fr.1-3-5V
4,274
5,382
4,324
4,659
Fr.1-3-13V
4,125
4,250
5,269
4,543
Fr.8-5-34V
5,098
5,157
5,287
5,181
Fr.1, f.m.
3,353
3,379
3,012
3,248
Fr.8, f.m.
2,555
3,123
3,833
3,168
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Variaţia conţinutului de ulei esenţial la hibrizii policross F1 ce provin de la forma maternă
Fr.8 este accentuată, înregistrând valori de la 4,158% la hibridul Fr.8-5-21V, până la 5,098% la
hibridul Fr.8-5-34V. Forma maternă Fr.8 a avut un conţinut de ulei esenţial mult mai scăzut –
2,555 %. În anul al IV-lea de vegetaţie (2012) hibrizii menţionaţi s-au caracterizat prin conţinut
de ulei esenţial şi mai ridicat: 4,250% - 5,613% la descendenţii formei materne Fr.1 şi până la
5,682% la cei derivaţi de la forma maternă Fr.8 [6]. Evaluarea hibrizilor policross F1 pe
parcursul anilor 2011-2013 demonstrează, că aceştia au un conţinut mai înalt de ulei esenţial
(4,153-5,405%) comparativ cu martorii Fr.1 - 3,248% şi Fr.8 - 3,168%. În medie pe 3 ani de
studiu hibrizii: Fr.1-3-23V; Fr.1-3-9V şi Fr.8-5-34V se evidenţiază prin cel mai ridicat conţinut
de ulei esenţial (5,405, 5,214, 5,181%, respectiv).

md

Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii VM-32V, VM-26V, VM-9V, VM-69V şi VM-18V,
în anii 2009-2013, a constituit în medie 4,000 – 4,657%, comparativ cu 3,713% la forma maternă
VM-10 (Tabelul 3.2).
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Tabelul 3.2. Conţinutul de ulei esenţial (%) la hibrizii policross F1 perspectivi de Lavandula
angustifolia (f.m. Vis Magic 10)
Anii de cercetare
Cifrul
hibrizilor
2009
2010
2011
2012
2013
Media
VM-32V
3,933
4,491
4,525
5,188
5,148
4,657
VM-26V
3,963
4,061
4,127
5,105
5,412
4,393
VM-9V
3,261
3,390
3,486
5,461
5,454
4,211
VM-69V
3,432
4,491
3,785
3,987
4,549
4,048
VM-18V
3,577
3,961
3,973
4,000
4,479
4,000
VM-5V
3,350
3,396
3,733
4,854
4,476
3,962
VM-29V
3,382
4,000
4,068
4,174
3,939
3,913
VM-21V
3,263
3,962
3,898
3,876
3,997
3,883
VM-56V
3,497
3,865
3,885
3,890
3,897
3,806
VM 10 f.m.
3,489
4,078
3,546
3,439
3,613
3,713
Valoarea acestui indice denotă faptul, că formele incluse în schema policross au fost
planificate argumentat, ce a rezultat obţinerea de hibrizi performanţi la care conţinutul de ulei
esenţial a sporit considerabil - de la 3,806% la hibridul VM-56V, până la 4,657% la VM-32V,
spre deosebire de forma maternă (martor), la care conţinutul de ulei esenţial constituie 3,713%.
În anii precedenţi, cu condiţii climaterice mai favorabile, conţinutul de ulei esenţial la hibrizii
VM-32V, VM-26V şi VM-9V a atins valori mai mari de 5% (5,148, 5,412 şi 5,454%, respectiv).
Pot fi remarcaţi, de asemenea, hibrizii policross VM-69V, VM-18V şi VM-5V, care au
înregistrat un conţinut de ulei esenţial mai mare de 4 %. Hibrizii policross VM-29V, VM-21V şi
VM–56V în perioada respectivă au un conţinut relativ stabil de ulei esenţial. Această stabilitate
este un indice de performanţă deosebit de important pentru hibrizii de levănţică.
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Calitatea uleiului esenţial acumulat de hibrizii de levănţică a fost determinată prin analiza
calitativă şi cantitativă. În uleiul esenţial acumulat la hibrizii de levănţică s-au identificat până la
33 componenţi. Este cunoscut faptul, că componenţii majori ai uleiului esenţial de levănţică sunt
linaloolul şi acetatul de linalilă [21, 23]. Concentraţia linaloolului în uleiul esenţial al hibrizilor
evaluaţi variază de la 25,44% până la 50,84%. Cea mai ridicată concentraţie de linalool a fost
atestată la hibridul Fr.8-5-21V (Fig.3.5.) .
Calitatea uleiului esenţial de levănţică în mare măsură depinde de conţinutul acetatului de
linalilă [21]. O concentraţie mai ridicată a acestui component asigură o calitate mai înaltă a
uleiului esenţial. În uleiul esenţial al hibrizilor evaluaţi concentraţia acetatului de linalilă a variat
concentraţie a acetatului de linalilă de 43,42% (Fig.3.6.).

Linalool
Acetat de linalilă

nd

a.

Linalool

md

de la 29,47% până la 43,42%. Hibridul policross VM-9V s-a manifestat cu cea mai înaltă
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Acetat de linalilă

Fig.3.5. Cromatograma uleiului esenţial a
hibridului Fr.8-5-21V

Fig.3.6. Cromatograma uleiului esenţial a
hibridului VM-9V

3.3. Evaluarea caracterelor cantitative la hibrizi F1 de lavandă din anii al IV-lea şi al V-lea
de vegetaţie
Evaluarea principalelor caractere morfo-biologice şi agronomice ce determină
productivitatea şi calitatea hibrizilor policross F1 de levănţică se efectuează în scopul evidenţierii
şi selectării celor mai valoroşi. Aceştia pot fi utilizaţi direct la crearea soiurilor-clone noi înalt
productive şi indirect: ca donatori a anumitor caractere performante, cum ar fi: conţinut înalt de
ulei esenţial, producţie sporită de materie primă, rezistenţă la secetă, ger şi iernare etc.
Biodiversitatea hibrizilor evaluaţi a fost confirmată prin perioadă diferită de vegetaţie şi variaţia
indicilor valorilor caracterelor morfologice [3, 4]. Mai performanţi la acest capitol au fost cinci
12

hibrizi timpurii, şapte hibrizi semitimpurii şi cinci hibrizi tardivi. Unul din indicii principali, ce
determină producţia de materie primă la levănţică se consideră numărul de tulpini florale
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Numărul tulpini
florale, unt.

per/plantă (Figura 3.7). Aceşti hibrizi sunt perspectivi şi prin faptul că formează un număr mare

Fig. 3.7. Hibrizi policross F1 perspectivi de levănţică (anul al IV-lea de vegetaţie).
de tulpini florale, care în anul al IV-lea de vegetaţie a variat în limitele 885-1367. Valoarea

a.

maximă la caracterul menţionat a fost atestată la hibridul policross Fr.8-5-23V. La forma
maternă Fr.8, acest indice fiind de numai 768 unităţi. Un număr considerabil de tulpini florale
(1123) s-au înregistrat la hibridul policross Fr.1-3-23V, care a depăşit forma maternă Fr.1 cu 288

nd

unităţi. Obiectivul de bază al ameliorării la levănţică a fost conţinutul sporit de ulei esenţial în
materia primă. Acest indice a variat de la 4,183% până la 5,568% la hibrizii descendenţi de la
forma maternă Fr.1. La hibrizii obţinuţi cu concursul formei materne Fr.8, dar şi la alţi hibrizi

va

policross evaluaţi, conţinutul de ulei esenţial a fost mai ridicat (4,337- 5,682%) [6]. S-au
evidenţiat prin conţinut ridicat de ulei esenţial 7 hibrizi policross F1 din anul al IV-lea de

Ulei esențial, % (s.u.)

la

vegetaţie în raport cu formele materne de provenienţă franceză Fr.8 şi Fr.1 (Figura 3.8).
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Fig. 3.8 Hibrizii policross de levănţică cu conţinut ridicat de ulei esenţial, anul IV de vegetaţie.
Cei mai perspectivi, în ce priveşte conţinutul de ulei esenţial, au fost hibrizii policross Fr.8-523V cu 5,682 % şi Fr.8-5-34V cu 5,157% comparativ cu forma maternă, la care conţinutul de
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ulei esenţial e de numai 3,123%. Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii policross derivaţi de la
forma maternă Fr.1: (Fr.1-3-5V, Fr.1-3-9V şi Fr.1-3-23V) a fost de 5,382, 5,568 şi 5,613 %,
respectiv. La forma maternă conţinutul de ulei esenţial e mai redus şi a constituit 3,379 % .
4. MANIFESTAREA HETEROZISULUI ŞI VARIABILITATEA HIBRIZILOR
POLICROSS F1 DE L. ANGUSTIFOLIA
4.1 Efectul heterozis la hibrizii de levănţică
Fenomenul heterozis este utilizat cu succes în ameliorarea multor specii de plante pentru
crearea soiurilor, hibrizilor cu productivitate sporită, inclusiv la specii de plante medicinale [5,
20]. Importanţa practică a heterozisului s-a constatat a fi valoroasă, deoarece, datorită acestui

md

fenomen se obţin sporuri semnificative de producţie, comparativ cu formele parentale.
Rezultatele evaluării hibrizilor policross F1 de levănţică au demonstrat, că aceştia sunt valoroşi
după un şir de caractere cantitative, cum ar fi talia plantei, lungimea inflorescenţei şi numărul de

a.

tulpini florale. La aceste caractere a fost determinat efectul heterozisului în raport cu forma
maternă [5]. Astfel, la caracterul „talia plantei”, care variază de la 48,0 cm până la 62,0 cm s-a
constatat că opt hibrizi manifestă heterozis cu valori pozitive, înregistrând indici de la +1,0 %

nd

până la +36,1 %. La caracterul ,,lungimea inflorescenţei” hibrizii policross din toate grupele de
maturizare, ce provin de la forma maternă Fr.1, au înregistrat efecte pozitive ale heterozisului de
la +1,3 % până la +29,5 %. Dintre hibrizii derivaţi de la forma maternă Fr.8, cel mai înalt efect al

va

heterozisului (+82,0 %) la acest caracter a manifestat hibridul policross tardiv Fr.8-5-34V.
Hibrizii policross F1 evaluaţi sunt perspectivi şi prin formarea unui număr mare de tulpini
florale/plantă. Astfel, în anul al III-lea de vegetaţie, acest indice a variat de la 340 (Fr.1-3-12V),

la

până la 485 (Fr.1-3-5V) unităţi/plantă, efectul heterozis fiind de la +11,4% până la +59,0%.
Caracteristic pentru genotipurile hibride, ce provin de la forma maternă Fr.8, a fost şi un număr
mai mare de tulpini florale per/plantă. Astfel, hibrizii semitimpurii formează de la 420 (hibridul
Fr.8-5-40V) până la 565 (hibridul Fr.8-5-33V), forma maternă Fr.8 având numai 325.
Heterozisul înregistrat de hibrizii semitimpurii în raport cu forma maternă pentru acest caracter a
fost pozitiv, iar cel mai înalt efect al heterozisului (+73,8 %) a manifestat hibridul Fr.8-5-33V.
Hibridul policross tardiv Fr.8-5-34V, a format cel mai mare număr de tulpini florale per/plantă –
682, efectul heterozis în raport cu forma maternă fiind cel mai înalt: + 109,8 % (Figura 4.1.).
Studierea caracterelor cantitative ale inflorescenţei (lungimea spicului floral, numărul de
verticile/spic floral, conţinutul de ulei) la genotipurile hibride de levănţică a demonstrat că
lungimea spicului floral a variat de la 4,5 până la 7,0 cm, cel mai înalt indice al heterozisului la
14

acest caracter a fost de + 23,3 % la hibridul tardiv Fr. 8-5-34V. S-a constatat, că şase dintre
hibrizi (Fr.1-3-23V, Fr.8-5-8V, Fr. 8-5-10V, Fr.8-5-33V, Fr.8-5-40V şi Fr.8-5-34V) au
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manifestat heterozis pozitiv la caracterul „numărul de verticile pe spicul floral”.

a.

Fig.4.1. Efectul heterozis înregistrat de hibrizii F1 de lavandă la numărul de tulpini
florale/plantă
Toţi hibrizii evaluaţi au depăşit forma maternă după conţinutul de ulei esenţial,
înregistrând valori de 4,032- 5,165 % [7]. Efectul heterozis la acest caracter a constituit + 64,3 %
– +110,5 % (Figura 4.2). Cel mai înalt efect al heterozisului la conţinutul de ulei au înregistrat

nd

hibrizii: Fr.8-5-34V(5,098 %), efectul heterozis fiind de + 110,5 %; Fr. 1-3-23V(5,165 %),

la

va

efectul heterozis: + 98,5 % şi Fr. 8-5-8V(4,613 %), efectul heterozis: + 90,5 %.

Fig.4.2. Expresia heterozisului a hibrizilor policross F1 de lavandă la conţinutul de ulei esenţial.
4.2. Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii policross F1 de lavandă
Pentru crearea soiurilor şi hibrizilor de levănţică cu productivitate înaltă, perioadă de
vegetaţie diferită, rezistenţă înaltă la ger, iernare şi secetă, a fost utilizat material iniţial de
ameliorare cu variabilitate pronunţată a caracterelor cantitative principale. Hibrizii evaluaţi s-au
15

dovedit a fi rezistenţi la ger şi iernare, formează tije şi spice florale lungi cu număr mare de
verticile pe spicul floral, sintetizează şi acumulează ulei esenţial în concentraţii ridicate [7, 20].
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii policross F1 de lavandă este diferită. La
forma maternă Fr.1 caracterele studiate variază nesemnificativ (V <10%), fapt ce indică, că este
un soi uniform. Hibrizii evaluaţi la caracterele lungimea tijei florale, lungimea spicului floral,
numărul de verticile pe spicul floral după coeficientul de variaţie au fost grupaţi în trei clase la:
a. lungimea tijei florale: mică (V <10%)- 4 hibrizi (V=6,8% - 9,5%); medie (V=10% -20%) - 15
hibrizi (V=10,2% - 18,0%); înaltă (V > 20%) - 2 hibrizi (V= 20,2% - 20,7%);
b. lungimea spicului floral: mică - 2 hibrizi (V= 7,4% - 7,7%); medie - 11 hibrizi (V= 10,4% 18,0%); înaltă - 8 hibrizi (V= 20,3% - 32,0%).

md

c. numărul de verticile pe spicul floral: mică - 2 hibrizi (V= 7,7- 9,1%); medie - 8 hibrizi (V=
10,4% - 16,9%); înaltă - 11 hibrizi (V= 20,3% - 38,1%).

Cercetările efectuate au demonstrat, că hibrizii de levănţică studiaţi s-au caracterizat prin

a.

variabilitate a caracterelor inflorescenţei (Tabelul 4.1). Coeficientul de variaţie la lungimea tijei
florale, demonstrează că, formele materne Fr.1 şi VM 10 aparţin clasei cu variaţie mică. La
forma maternă Fr.8 caracterul menţionat a avut coeficientul de variaţie medie (V= 12,9%).

nd

Hibrizii ce provin de la aceste forme si fac parte din diferite grupuri de maturizare au
coeficientul de variaţie mediu (V=13,1%-16,0%).

O altă situaţie s-a constatat la caracterul lungimea spicului floral. Formele materne şi

va

hibrizii evaluaţi fac parte din clasa cu coeficientul de variaţie mediu (V=10,4% - 17,5%).

la

Tabelul 4.1. Variabilitatea elementelor structurii inflorescenţei (V %) la hibrizi cu perioada de
maturizare diferită în dependenţă de formele materne
Forma
Nr.de
Lungimea
Lungimea
Nr.
Grupul de maturizare
maternă, hibrizi
tijei
spicului
verticile
mt.
florale
floral
spic floral
Fr.1
3
14,2
20,1
27,3
Timpuriu
Fr.8
3
13,3
17,1
15,1
VM 10
6
12,6
15,7
15,2
Fr.1
3
12,6
16,5
18,8
Semitimpuriu
Fr.8
3
13,5
17,2
16,3
VM 10
9
12,7
17,5
18,2
Fr.1
1
17,5
7,7
13,5
Tardiv
Fr.8
2
16,4
17,6
17,0
VM 10
5
15,5
20,0
15,7
Martori
Fr.1
9,7
10,4
9,3
Fr.8
12,9
14,1
14,1
VM 10.
9,8
11,1
8,6
16

Coeficientul de variaţie la numărul de verticile pe spicul floral la hibrizii din toate trei
grupuri de maturizare a fost mediu (V=15,7% - 18,2%). Formele materne VM 10 şi Fr.1 la acest
caracter au V=8,6% - 9,3%. Forma maternă Fr.8 la lungimea tijei florale, spicului floral şi
numărul de verticile a manifestat o variaţie medie (V= 12,9% - 14,1%). Astfel, hibridările

policross au permis obţinerea genotipurilor cu variabilitate diferită a caracterelor cantitative.
4.3. Descrierea hibrizilor policross F1 perspectivi de Lavandula angustifolia
Din setul de hibrizi policross F1 de levănţică, a căror formă maternă a fost soiul-clonă Vis
Magic 10, au fost selectaţi hibrizii: VM - 9V, VM - 26V, VM - 18V, VM - 32V, VM - 69V, VM
- 44V şi VM - 99V. După perioada de vegetaţie genotipurile VM-9V şi VM-26V aparţin
grupului timpuriu de maturizare tehnică (57 - 59 zile); hibrizii VM-18V, VM-32V şi VM-69V au
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perioada de coacere tehnică medie de (63; 65; 67) zile, iar VM-44V şi VM-99V s-au caracterizat
ca tardivi (70 - 74 zile). Toate aceste genotipuri au fost apreciate cu o rezistenţă înaltă de 5 baluri
la ger şi iernare. Hibrizii policross F1 din al III-lea an de vegetaţie (2010) s-au deosebit prin

a.

plante cu cea mai înaltă talie, de la 59,2 cm (VM-44V, VM-99V, tardivi) până la 65,8 cm la cu
VM-18V cu perioada medie de maturizare. La martor (forma maternă) Vis Magic 10 acest indice
standard în toţi anii de cercetare.

nd

a fost de numai 46,0 cm. Diametrul plantei la hibrizii evaluaţi a fost mai mare decât la soiul
În anul al V-lea de vegetaţie (2012), cu condiţii meteorologice mai puţin favorabile
pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor, hibrizii policross testaţi, au înregistrat valori ai
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caracterelor cantitative destul de mari. Spre exemplu tija florală a avut valori foarte mari: de la
21,5 cm la hibridul semitimpuriu VM – 26V până la 27,7 cm la VM – 99V (tardiv), depăşind cu

la

1,2 şi 7,4 cm martorul (VM-10).

O combinaţie reuşită a caracterelor studiate a fost atestată la hibridul policross F1 de
perspectivă VM-32V, care a format peste 700 tulpini florale sau cu 404 unităţi mai mult decât la
martor. Hibrizii VM-44V, VM-18V şi VM-26V sunt la fel de valoroşi, cu 635, 675 şi 685
inflorescenţe la o plantă, respectiv.
Hibrizii policross F1 VM-9V şi VM-26V s-au dovedit a fi performanţi prin acumularea de
ulei esenţial în proporţii remarcabile: 5,461%, iar la VM-32V – 5,188%. Valoare acestor hibrizi
constau nu numai în acumularea uleiului esenţial în cantităţi deosebit de mari, dar şi în rezistenţa
accentuată a acestora la seceta şi arşiţa anului 2012 spre deosebire de alţi hibrizi, dar şi de
martor, de formele materne cu concursul cărora au fost creaţi.
Dintre hibrizii de levănţică evaluaţi pe parcursul anilor 2010-2012, creaţi cu concursul
formelor materne Fr.1 şi Fr.8, s-au evidenţiat: Fr.1-3-2V, Fr.1-3-23V, Fr.8-5-15V, Fr.8-5-23V,
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Fr.1-3-9V Fr.1-3-5V, Fr.8-5-34V [30, 8]. Genotipurile respective se deosebesc prin plante bine
dezvoltate, cu talie înaltă de până la 65,5 cm (Fr.8-5-23V şi Fr.8-5-34V) în anul al IV-lea de
vegetaţie. Prin număr destul de mare de tulpini florale s-au deosebit hibrizii Fr.1-3-23V (1123) şi
Fr.8-5-23V (1367). Numărul mare de tulpini florale au rezultat şi plante cu diametrul mare:
123,5 şi 126,5 cm, respectiv.
Conţinutul de ulei esenţial la hibrizii selectaţi în medie pe 3 ani de evaluare (2010-2012)
a fost de la 4,422 până la 4,969%, comparativ cu 3,544% la forma maternă (martor) Fr.1 şi
2,916% la Fr.8. Menţionăm, că în anul 2012 aceşti hibrizi s-a manifestat cu conţinut mai înalt de
ulei esenţial: 5,568% la Fr.1-3-9V; 5,613% la Fr.1-3-23V şi 5,682% la

Fr.8-5-23V spre

deosebire de formele materne care au acumulat 3,379 (Fr.1) şi 3,123 (Fr.8).
mare perspectivă în vederea creării soiurilor-clone.

md

Din cele expuse, putem conclude ca hibrizii policross F1 menţionaţi pot fi consideraţi de
4.4. Caracteristica hibrizilor valoroşi evaluaţi în Culturi Comparative de Concurs

a.

Cercetările efectuate s-au soldat cu obţinerea de hibrizi policross F1 heterotici cu perioada
de maturizare diferită, productivitate înaltă de materie primă, conţinut sporit de ulei esenţial. În
anul 2013 au fost testaţi în culturi comparative de concurs doi hibrizi (Fr.8-5-15V, VM-18V),

nd

care s-au evidenţiat după caractere cantitative valoroase. S-a demonstrat, că hibrizii s-au deosebit
prin plante bine dezvoltate, care au format un număr mare de tulpini florale, precum şi prin
inflorescenţe cu spic floral lung si număr mare de verticile. Hibridul policross Fr.8-5-15V

(5 baluri).

va

timpuriu, perioada de vegetaţie – 56,6 zile, fiind apreciat şi prin rezistenţă înaltă la ger şi iernare
Determinarea valorilor indicilor caracterelor cantitative ce influenţează direct producţia

la

de materie primă şi conţinutul de ulei esenţial al hibrizilor a demonstrat, că acestea au fost
semnificativ ridicate. Talia plantei la hibridul Fr.8-5-15V a fost de 59,6 cm, diametrul plantei a
depăşit 100,0 cm. La forma maternă Fr.8 aceşti indici au fost mai mici şi au constituit 50,2 cm şi
71,3 cm, respectiv. Hibridul are formă plantei răsfirată, cu 583,3 tulpini florale, cea ce e mai
mult cu 127 de cât la martor. Frunzele acestui hibrid au forma liniară, de culoare verde-deschis,
pubescente. Caracterele cantitative ale

inflorescenţei au prezentat indici destul de înalţi:

lungimea inflorescenţei – 31,7 cm, inclusiv, tija florală – 24,5 cm şi spicul floral - 7,2 cm. Florile
cu caliciul violaceu şi corola – violet-deschisă sunt grupate în 6 -7 pseudoverticile. În trei ani de
evaluare conţinutul de ulei esenţial a constituit 4,422%, forma maternă Fr.8 a acumulat un
conţinut de numai 2,916%. Inflorescenţa formei materne Fr.8 înregistrează valori mai mici ale
caracterelor cantitative (Tabelul 4.2).
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Tabelul 4.2. Indici ai productivităţii la hibrizi selectaţi pentru culturi comparative de concurs
(2009-2012)
Unitatea de
Caracterele
măsură
Fr.8-5-15V Fr.8, f.m. VM-18V VM-10, f.m.
Perioada de maturizare tehnică
zile
56,6
56,3
66,3
65,5
Talia plantei
cm
59,6
50,2
58,2
47,1
Diametrul plantei
cm
100,5
71,3
92,6
67,6
Nr. de tulpini florale
unit.
583,3
465,6
392,3
253,2
Lungimea tijei florale
cm
24,5
16,5
21,4
18,2
Lungimea inflorescenţei
cm
31,7
23,5
28,6
24,5
Lungimea spicului floral
cm
7,2
6,1
7,2
6,3
Nr. verticile spic floral
unit.
6,7
5,6
6,5
5,8
Conţinutul ulei esenţial
% (s.u.)
4,422
2,916
4,000
3,738

md

Planta hibridului policross VM-18V semitimpuriu, cu perioada de vegetaţie de 66,3 zile
reprezentă un semiarbust peren de formă globulară cu talia de 58,3 cm, s-au cu 11,1 cm mai
înaltă decât talia formei materne VM 10. Diametrul plantei a constituit 92,6cm, la forma maternă

a.

acest indice este de 67,6 cm. Numărul de tulpini florale per/plantă a fost de 392,3, fiind mai mare
cu 139 unităţi de cât la martor. Lungimea inflorescenţei, a tijei şi a spicului floral la hibridul
menţionat înregistrează valori mai înalte (28,6 cm, 21,4 cm si 7,2cm, respectiv). Forma maternă

nd

VM 10 s-a caracterizat prin inflorescenţe cu lungimea de 24,5 cm, tija florală – 18,2 cm şi spicul
floral de 6,3 cm. Numărul de verticile în spic la hibridul VM-18V a fost de 6,5, iar la forma
maternă s-au atestat numai 5,8 unităţi (Tabelul 4.2). Frunzele liniare sunt pubescente, de culoare

va

verde-gri. Florile cu caliciul verde-violaceu, au corola de culoare violet-deschis.
Soiurile–clone de levănţică testate au înregistrat producţie ridicată de materie primă la
intrarea pe rod (Tabelul 4.3). La soiurile-clone evaluate cea mai ridicată producţie de materie

la

primă (inflorescenţe) la umiditatea standard (60%) a fost înregistrată de VM-18V (5,5 t/ha),
depăşind nesemnificativ martorul VM 10.
Tabelul 4.3. Performanţele soiurilor-clone în culturi comparative de concurs la intrarea pe rod
(2015)
Soiuri - clone
Producţia
Conţinutul ulei esenţial, Producţia ulei Randamentul
materie prima,
%
esenţial,
ulei esenţial,
t/ha
kg/ha
kg/t
(umid.60%)
s.u.
VM-18V
5,5
1,861*
5,171
102,3*
18,6
Vis Magic 10, martor
5,3
1,661
4,514
89,7
16,6
Fr.8-5-15V
5,2
2,115*
5,803
110,2*
21,2
Moldoveanca 4, martor
5,1
1,838
5,404
93,8
18,4
*Diferenţe semnificative la DL05
Al doilea soi-clonă nou Fr.8-5-15V a format o producţie de inflorescenţe de 5,2 t/ha,
depăşirea martorului Moldoveanca 4 fiind, de asemenea nesemnificativă (0.1t/ha).
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Conţinutul de ulei esenţial în medie pe sezon la VM-18V a conţinut 5,171% (s.u),
martorul Vis Magic 10 în aceleaşi condiţii acumulând 4,514% (s.u). Cel mai ridicat conţinut de
ulei esenţial de 5,803% (s.u) în materia primă a fost înregistrat la Fr.8-5-15V. Soiul-clonă martor
Moldoveanca 4 s-a manifestat cu un conţinut de 5,404 % (s.u) ulei. Ambele soiuri-clone au
depăşit martorii şi după conţinutul de ulei, în materia primă proaspătă la umiditatea standard,
respectiv cu 12,0 şi 15,1%.
Producţia de ulei esenţial a soiurilor-clone noi, de asemenea este mai ridicată (14,0;
12,5%) decât la martori. Mai productiv s-a dovedit a fi soiul-clonă Fr.8-5-15V timpuriu, care a
asigurat o producţie de ulei esenţial de 110,2 kg/ha, asigurând cele mai înalte. Soiul-clonă VM18V a depăşit martorul cu 12,6 kg/ha la producţia de ulei esenţial. Menţionăm, că soiurile-clone

md

noi au şi un randament mai înalt de cât martorii: 18,6 kg/t la VM-18V şi 21,2 kg/t la Fr.8-5-15V.
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Concluzii:

a.

1. Evaluarea a 477 hibrizi policross a constatat o diferenţiere semnificativă a acestora după
perioada de maturizare tehnică, care a variat în intervalul 54-74 zile. Genotipurile au fost
clasificate în grupuri: timpuriu – până la 60 zile, semitimpuriu – 61-69 zile şi tardiv – până

nd

la 74 zile cu o pondere de 20%, 57% şi 23%, respectiv.

2. Studiul rezistenţei la iernare pe parcursul a 4 ani a rezultat cu evidenţierea a 6 hibrizi

timpurii, 12 semitimpurii şi 6 tardivi cu provenienţă din soiul Vis Magic 10. Hibrizii cu

va

maturizare tardivă obţinuţi în baza genitorilor de origine franceză au manifestat rezistenţă
înaltă la iernare, apreciate vizual cu 4-5 baluri.

la

3. Descrierea hibrizilor policross după multiple caractere fenotipice a constatat diferenţierea
genotipurilor de levănţică după culoarea corolei florilor, forma spicului şi a frunzelor, care
permit stabilirea distinctivităţii şi pot fi utilizate în procesul de recunoaştere a soiurilor.
4. Conţinutul de ulei esenţial, ca indice ameliorativ de bază, a variat la hibrizii policross în

funcţie de ani şi genotipuri, iar valorile multianuale au constituit 4,153- 5,405% la hibrizi cu
genitori francezi şi 3,806 - 4,657% la descendenţi a formei materne Vis Magic 10.
Rezultatele obţinute au fost superioare conţinutului de ulei esenţial înregistrat de martori.
5.

În uleiul esenţial al hibrizilor policross F1 prin analiza cantitativă şi calitativă s-au

identificat 22-33 componenţi. Linaloolul (25,4-50,8%) şi acetatul de linalilă (29,5-43,4%),
fiind componenţii majori.
6. S-a demonstrat prezenţa variabilităţii genetice în cadrul hibrizilor policross după caracterele

cantitative care au impact direct asupra productivităţii. Evaluarea diametrului plantei,
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numărului de tulpini florale, lungimea spicului, a tijei florale şi numărului de verticile pe
spicul floral a permis selectarea genotipurilor cu potenţial de producţie a materiei prime
superior martorilor.
7. Hibrizii de levănţică manifestă heterozis la un şir de caractere cantitative valoroase. Cel mai
înalt efect al heterozisului în raport cu forma maternă a fost înregistrat la conţinutul de ulei
esenţial (+110.5%) de hibridul tardiv Fr.8-5-34V; la numărul de tulpini florale efectul
heterozisului constituie +11.4% - +109.8%, iar la lungimea inflorescenţei +1.3% -+82.0%.
8. Variabilitatea fenotipică a hibrizilor policross F1 a fost diferită: nesemnificativ şi mediu a
fost coeficientul de variaţie înregistrat de 19 hibrizi la lungimea tijei florale; de 13 la
lungimea spicului floral şi 10 la numărul de verticile pe spicul floral. Datele experimentale

md

confirmă prezenţa unor genotipuri uniforme şi stabile la un şir de hibrizi.
9. Lucrările de ameliorare au rezultat cu evidenţierea a 14 hibrizi policross F1 de perspectivă
pentru crearea soiurilor-clone noi şi includerea în culturi comparative de concurs a 2 soiuri-

a.

clone: Fr.8-5-15V, VM-18V. După valoarea agronomică şi de utilizare în anul 2015 acestea

Recomandări practice

nd

au demonstrat performanţe semnificative la producţia de ulei esenţial în raport cu martorul.

1. Pentru crearea materialului iniţial de ameliorare la levănţică se propune utilizarea
hibridărilor policross cu selectarea prealabilă a formelor parentale.

va

2. În scopul creării soiurilor-clone de perspectivă pot fi utilizaţi hibrizii policross F1 de L.
angustifolia Fr.8-5-15V, Fr.8-5-23V, Fr.1-3-5V, Fr.1-3-9V şi VM-18V.
3. Se propune includerea în culturi comparative de concurs a hibrizilor evaluaţi de levănţică

la

din diferite grupuri de maturizare: timpuriu (Fr.1-3-2V, Fr.1-3-23V, VM-9V), semitimpuriu
(VM-26V, VM-32V), tardiv (Fr.8-5-34V, VM-44V, VM-99V).
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ADNOTARE
Butnaraş Violeta, „Crearea şi evaluarea hibrizilor policross de Lavandula
angustifolia”, teză de doctor în ştiinţe agricole, Chişinău, 2016. Teza constă din introducere, 4
capitole, concluzii, recomandări practice, bibliografie din 245 surse şi 4 anexe. Volumul total
este de 145 pagini, inclusiv: 26 tabele, 29 figuri. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 11
lucrări ştiinţifice. Cuvintele cheie: Lavandula angustifolia, ameliorare, hibrid policross, genotip,
soi-clonă, heterozis, ulei esenţial, productivitate.
Domeniul de studiu: Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor.
Scopul lucrării a constat în crearea materialului iniţial de ameliorare, evaluarea
hibrizilor policross F1 de levănţică. Selectarea genotipurilor hibride valoroase cu conţinut sporit

md

de ulei esenţial şi utilizarea lor în crearea de soiuri-clone noi cu perioada de vegetaţie diferită.
Obiective: evaluarea caracterelor cantitative, care influenţează direct productivitatea
hibrizilor. Selectarea hibrizilor cu caractere cantitative remarcabile, inclusiv, conţinut ridicat şi

a.

componenţa chimică inedită a uleiului esenţial. Evaluarea manifestării heterozisului şi
variabilităţii caracterelor cantitative importante la hibrizi policross F1 de levănţică. Crearea
soiurilor – clone noi, testarea acestora în culturi comparative de concurs. Noutatea şi

nd

originalitatea ştiinţifică: utilizarea hibridărilor policross la levănţică în scopul extinderii
variabilităţii, obţinerii recombinanţilor şi creării materialului iniţial de ameliorare. Pentru
obţinerea genotipurilor hibride noi, cu caractere şi însuşiri valoroase, în hibridări au fost incluşi

va

genitori de provenienţă genetică şi geografică diferită. Problema ştiinţifică soluţionată, constă
în fundamentarea ştiinţifică a perfecţionării metodei de creare a materialului iniţial de
ameliorare, prin utilizarea hibridărilor policross cu evaluarea şi selectarea genotipurilor
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perspective, ceea ce a condus la crearea soiurilor-clone noi, fapt ce a permis utilizarea
hibridărilor policross controlate prin selectarea prealabilă a formelor parentale. Semnificaţia
teoretică: evidenţierea unor legităţi de manifestare a heterozisului la caracterele cantitative, ce ar
permite prognozarea efectului heterozis la hibrizii policross şi identificarea genotipurilor
valoroase pentru crearea soiurilor-clone noi. Valoarea aplicativă: cercetările s-au soldat cu
obţinerea de hibrizi policross F1 heterotici cu perioada de maturizare timpurie, medie şi tardivă,
rezistenţi la ger şi iernare. Hibrizii F1 cu conţinut ridicat de ulei esenţial, multiplicaţi vegetativ
permit crearea soiurilor-clone noi cu productivitate înaltă, adaptate la condiţiile pedoclimatice de
cultivare din Republica Moldova. Implementarea rezultatelor ştiinţifice ce se referă la metode
de producere materialului săditor de levănţică s-a efectuat în Gospodăria Ţărănească “Gîrlea
Andrei Pavel” din or. Rezina, şi SC Ecoland Production SRL, judeţul Botoşani, România.
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АННОТАЦИЯ
Виолета Бутнараш, „Создание и оценка поликросс гибридов Lavandula
angustifolia Mill.”, диссертация на соискание степени доктора сельскохозяйственных
наук, Кишинев, 2016. Диссертация включает введение, 4 главы, выводы, практические
рекомендации, библиографию - 245 источников, 4 приложения. Объем -145 страниц,
включая 26 таблицы, 29 рисунков. Полученные результаты опубликованы в 11 научных
работах. Ключевые слова: Lavandula angustifolia, селекция, гибрид поликросс, генотип,
сорто-клон, гетерозис, эфирное масло. Область исследований: селекция растений и
семеноводство. Цель работы: создание исходного селекционного материала, оценка
поликросс гибридов F1. Отбор ценных гибридных генотипов с различным периодом
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вегетации, высоким содержанием эфирного масла и их использовании в создании новых
сорто-клонов. Задачи: оценка количественных признаков гибридов, влияющих на
продуктивность, отбор гибридов F1 с перспективными количественными признаками,
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включая качественный и количественный состав эфирного масла; определение эффекта
гетерозиса и коэффициента вариации; создание перспективных сорто-клонов и оценка в
конкурсном сортоиспытании. Научная новизна: использование поликросс гибридизации
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лаванды для увеличения изменчивости, получения рекомбинантов, создания исходного
селекционного материала. В целях получения новых гибридов с ценными признаками в
поликросс включены родительские формы различного генетического и географического
создания
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происхождения. Решенная научная проблема состоит в научном обосновании метода
исходного

селекционного

материала

путѐм

использования

поликросс

гибридизации с оценкой и отбором перспективных из них, что привело к созданию новых
отбора
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сорто-клонов, факт позволяющий контролировать поликросс путѐм предварительного
родительских

форм.

Теоретическая

значимость:

выявление

некоторых

закономерностей проявления гетерозиса количественных признаков, что позволяет
прогнозировать эффект гетерозиса и идентифицировать перспективные для создания
новых сорто-клонов. Практическая ценность: исследования завершились получением
гетерозисных гибридов F1, зимостойких, с различным вегетационным периодом, с
высоким содержанием эфирного масла. Их вегетативное размножение позволило создать
высокопродуктивные сорто-клонов пригодные к климатическим условиям в Р.Молдова.
Внедрение научных результатов: методы вегетативного размножения в создании
посадочного материала использованы в фермерском хозяйстве “Gîrlea Andrei Pavel” г.
Резина и Компании SC Ecoland Production SRL, Ботошань. Румыния.
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ABSTRACT
Violeta Butnaras, Creating and evaluating polycross hybrids of Lavandula
angustifolia, a thesis of Doctor in Agriculture, Chisinau, 2016, the thesis consists of
Introduction, 4 chapters, conclusions, practical recommendations, 245 references and 4 annexes.
The total volume is of 145 pages, including 26 tables, 29 figures. The research results were
published in 11 scientific papers. Key words: Lavandula angustifolia, breeding, polycross
hybrid, genotype, variety - clone, heterosis, essential oil, productivity.
The field of studies: Plants breeding and seed production. The purpose of the work
includes consisted in the create of the initial material for breeding, evaluation of polycross
hybrids F1 of lavender; selecting valuable genotypes with different vegetation periods, increased
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content of the essential oil and their use in the creation of new varieties - clones. The objectives:
evaluation of quantitative character that have directly impact on the hybrids productivity.
Selection hybrids F1 with remarkable quantitative characters, including the content and chemical

a.

composition of the essential oil; determination of the heterosis effect and the coefficient of
variation; creation of perspectives varieties – clones and their inclusion in the comparative
cultures competition testing. Scientific novelty: the use of lavender polycross hybrids to increase
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the variability of recombinants and creating the original initial material for breeding. In order to
create the new genotypes, with valuable characters and properties, in the hybridization have been
included parental forms with different genetic and geographical origin. The important scientific
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problem solved: is to improve the methods of creation of the initial original breeding material
based on the scientific substantiation through the polycross hybridization with the evaluation and
selection of perspectives genotypes, which led to the development of the new varieties – clones
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of lavender, that allowed the use of controlled polycross hybridization by selection of the
parental forms. Theoretical significance: highlighting of heterosis some legitimate
manifestation on quantitative characters of the polycross hybrids of lavender that allows
forecasting the heterosis impact on polycross hybrids and identification of the valuable
genotypes for creating new varieties – clones. Applicative value: the research carried resulted in
obtaining of the heterotic polycross hybrids F1 with early, middle and late period of maturity,
cold-resistant and overwintering. F1 hybrids with high content of essential oil, vegetative
multiplication allow the creation of new varieties - clones with high productivity and adapted to
the climatic conditions of cultivation in Moldova. Implementation scientific results of the
relates to the production of lavender seedlings are utilization in Peasant Farm «Gîrlea Andrei
Pavel» in the town of Rezina, and SC Ecoland Production SRL, Botosani, Romania.
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