
 

Comitetul de organizare: 
Dir. General CS I dr. ing. Sorin Claudian CHIRU – preşedinte 

Dir. Ştiinţific CS I dr. ing. Victor DONESCU – vicepreşedinte 

Secretar Ştiinţific CS II dr. chim. Carmen BĂDĂRĂU – secretar 

P.R. Cristina COMĂNELEA – membru 

CS III dr. ing. Mihaela CIOLOCA – membru 

CS III dr. chim. Andreea NISTOR – membru 

Mat. Adrian GHINEA – membru 

CS I ing. Gheorghe OLTEANU – membru 

CS drd. ing. Florentina DAMŞA – membru 

POSTERE 

Efectul unor tratamente electroterapice asupra plantulelor de cartof  

(soiul Roclas) infectate cu virusul X 

Bădărău Carmen Liliana, Damşa Florentina, Nistor Andreea, Chiru Nicoleta,  
Cioloca Mihaela, Popa Monica 

Studii privind răspândirea şi oportunităţile de utilizare a unor specii de 
Artemisia prezente în Moldova 

Clinciu Radu Roxana Alexandrina, Onofrei Vasilica, Robu T., Druţu Maria Cătălina 

Protocol de multiplicare „in vitro”: afin (Vaccinium myrtillus L.)  

şi cartof dulce (Ipomoea batatas L.) 

Cioloca Mihaela, Nistor Andreea, Chiru Nicoleta, Popa Monica 

Sisteme montate pe utilaje agricole pentru monitorizarea multispectrală a stării 
de vegetaţie a culturilor 

Hâncu O., Rad C., Mătieş V. 
Sisteme de achiziţie şi procesare de date de la senzori multispectrali 
Luculescu M. C., Cristea Luciana, Zamfira S. C. 

Plante ornamentale şi legume cultivate în scop terapeutic   

Niţu Sorina 

Determinarea pigmenţilor antocianici din frunze de cartof utilizând senzori de 
contact specifici şi metode analitice 

Damşa Florentina, Woinaroschy A., Olteanu Gh. 

Linii noi de cartof promovate în contextul unor condiţii climatice nefavorabile  

Hermeziu R., Hermeziu Manuela, Ştefan Maria 

Rezultate privind comportarea unor genotipuri de grâu şi triticale în condiţiile 
pedoclimatice de la Braşov în perioada 2012-2014 

Tican Cornelia 

Cercetări privind îmbunătăţirea metodelor de producere „in vitro” a 
microtuberculilor (Proiect PN09-00-01-03) 

Nistor Andreea, Chiru Nicoleta, Cioloca Mihaela, Popa Monica 

Cercetări privind elaborarea de tehnologii inovative de reducere a 
vulnerabilităţii agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr şi a cartofului faţă 
de agenţii de dăunare (re)emergenţi şi modalităţi de diminuare a acestora 
(Proiect ADER 2.2.2.) 

Donescu V., Gherman I., Iamandei Maria, Motica R., Haş E.C. 
Rezultate privind influenţa condiţiilor de păstrare a cartofului pentru sămânţă 
asupra degenerării fiziologice şi a potenţialului de producţie 

Motica R., Baciu Anca, Nemes Zsuzsanna, Vitos I. 



EFECTUL UNOR TRATAMENTE ELECTROTERAPICE ASUPRA
PLANTULELOR DE Solanum tuberosum L., (SOIUL ROCLAS) 

INFECTATE CU VIRUSUL X AL CARTOFULUI (PVX)

    BÃDÃRÃU CARMEN LILIANA, DAMªA FLORENTINA, 
NISTOR ANDREEA, CHIRU NICOLETA, CIOLOCA MIHAELA, POPA MONICA

Institutul Naþional de Cecetare Dezvoltare pentru Cartof ºi Sfeclã de Zahãr Braºov

INCDCSZ  Brasov

Materiale si metoda:

REZULTATE

      

RX1

RX2

Concluzii:

Introducere:

Potato virus X
 (PVX) 

(Potexvirus)

   Se transmite foarte uºor, pe cale mecanicã
   Sinergia pagube importante de producþiecu virusul Y produce  

Eliminarea PVX = 
importantã pentru obþinerea cartofilor pentru sãmânþã

ELECTROTERAPIA

 - metodã simplã
 - echipamentul necesar necostisitor 
 - impulsuri electrice pot stimula dezvoltarea pl.
 - curentul electric poate degrada 
nucleoproteinele virale  fiind inhibata astfel 
activitatea virusurilor (virulenþa)

Prelevare probe segmente de 

tulpinã cu minim 5 internoduri

Variante de Electroterapie 

Solutie Domestos

10 minute
Alcool 96o 

10 minute

DEZINFECÞIE

Pregãtirea

probelor

MULTIPLICARE 

SPÃLARE de trei

ori cu apa distilaþãa

   Severitatea tratamentului cu electrosocuri 
aplicate materialului biologic ini?ial
a contribuit la dezvoltarea diferen?iatã
a plantelor aclimatizate.          
 Intensitatea curentului, respectiv durata 
expunerii plantutelor la tratamentele 
electroterapice au avut efect semnificativ   
asupra devirozãrii materialului iniþial
ºi dezvoltãrii plantelor aclimatizate, varianta  
optimã fiind  V8 (100mA/10min).

Pentru evaluarea actiunii curentului electric s-a folosit asa numitul indice de eficienta terapica TEI (Therapy Efficiency Index) :
TEI= rata de regenerare x rata de devirozare / 100 (Lozoya- Saldaña et al. 1996)

EVALUAREA ACÞIUNII ELECTROTERAPIEI ASUPRA INDICELUI DE EFICIENÞÃ TERAPICÃ, RATEI DE DEVIROZARE  ªI REZULTATELE TESTELOR ELISA 

Cea mai ridicatã ratã de eliminare a infecþiilor
virale s-a remarcat în cazul utilizãrii curentului de
100mA.

Odatã cu intensificarea severitã?ii tratamentelor,
care a condus la cre?terea ratei de eliminare a
virusurilor, a scãzut rata de regenerare a plantelor.
De aceea, pentru a stabili care a fost cea mai
eficienta varianta, s-a determinat indice de
eficienþãterapicã (TEI).
Varianta 8 (100mA/10minute) s-a remarcat prin

cele mai ridicate valori pentru TEI.

Controale negative  

(nevirozate , netratate)

Controale pozitive

(virozate, netratate )

Plante aclimatizate  (54 zile vegetaþie vitroplante soi Roclas iniþial diagnosticate infectate cu PVX cãrora li s-au aplicat  diferite variante de tratament electroterapic)

Lucrãrile de cercetare au fost finanþate din fondurile  programului Parteneriate PN II, CNDI-UEFISCDI, numãr contract 104/2012

V1                   V2                 V3
40mA/ 5min  40mA/10min  40mA/20min     

V4                   V5                V6
50mA/ 5min  50mA/10min  50mA/20min     

V7                  V8                V9
100mA/ 5min  100mA/10min  100mA/20min     

 CUM?

DE CE?

Plante dezvoltate din vitroplante 
devirozate prin electroterapie 
(variantele cu impactul cel mai 
puternic asupra procentului de 

devirozare)
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Protocol de multiplicare in vitro:
afin (Vaccinium myrtillus L.) ºi cartof dulce (Ipomoea batatas L.)

INCDCSZ  Brasov

Institutul Naþional
de Cercetare – Dezvoltare

pentru Cartof ºi Sfeclã de Zahãr
Brasov - ROMANIA

    Introducere

Atât afinul, cât ºi cartoful dulce sunt douã specii horticole valoroase utilizate pentru hrana oamenilor, dar ºi ca materie primã pentru diferite ramuri industriale.
Þinândcont de importanþaacestor culturi ºi de faptul cã în prezent cererea depãºeºte cu mult oferta existentã pe piaþã,începând cu anul 2012 în cazul cartofului dulce,
respectiv 2013 în cazul afinului, acestea au fost luate în studiu ºi în cadrul Laboratorului de Cercetare pentru Culturi de Þesuturi Vegetale al Institutului Naþionalde
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof ºi Sfeclã de Zahãr Braºov.

    Material ºi metodã

Pentru iniþierea culturilor s-au utilizat butaºi de tulpinã uninodali  obþinuþi din lãstari tineri, prelevaþi de la plante donor, aflate în creºtere activã .

O etapã deosebit de importantã, care precede inocularea butaº ilor în mediul aseptic, o reprezintã sterilizarea materialului vegetal.

    Compoziþia mediului de culturã

Concluzii

> Cultivarea in vitro a þesuturilorvegetale permite obþinereaunui numãr mare de plante libere de boli, ce vor fi utilizate apoi ca material iniþial.

> Acesta reprezintã primul pas în cadrul unei strategii adecvate de control al bolilor virale la culturile propagate pe cale vegetativã.

> Astfel, se poate realiza o distribuire rapidã a materialului sãnãtos, atât în cadrul aceleiaºi þãri,cât ºi între þãridiferite, cu condiþiaca acesta sã fie certificat ºi sã
aibã o creºtere uniformã, în vederea comercializãrii.

Ipomoea batatas L.

Sãrurile mediului MS 4,3 g/L

Acid ascorbic 0,2 g/L

Nitrat de calciu 0,1 g/L

Pantotenat de calciu 2,0 mg/L

L-argininã 0,1 g/L

Putrescinã-HCl 20,0 mg/L

Acid giberelic 10,0 mg/L

Zaharozã 30,0 g /L

Agar 9,0 g/L

pH 5,7
 

Vaccinium myrtillus L.

Mediu WPM
(Lloyd º i McCown, 1980)

Regenerarea º i multiplicarea
lãstarilor

Regulatori de creº tere º i alte componente
Zeatinã 2,00 mg/l

2iP 5,00 mg/l

AIA 0,50 mg/l

Zaharozã 20,00 g/l

Agar 9,00 g/l

pH 4,5 - 5,0
 

Vaccinium corymbosum L.

MediuAN
(Anderson, 1980)

Regenerarea
lãstarilor din
muguri

Multiplicarea
lãstarilor

Înrãdãcinarea
lãstarilor

Regulatori de creºtere ºi alte componente

Zeatinã 2,00 mg/l 0,50 mg/l -

AIB - - 0,80 mg/l

Cãrbune - - 0,80 g/l

Zaharozã 30,00 g/l 30,00 g/l 30,00 g/l

Agar 8,00 g/l 8,00 g/l 8,00 g/l

pH 4,5-5,0 4,5-5,0 4,5-5,0
 

Etapele multiplicãrii in vitro

> Microlãstarii regeneraþi din mugurii dorminzi apicali ºi 
axilari sunt inoculaþi în mediu solid. Toate aceste operaþiuni 
se efectueazã în camera sterilã, în incinta hotei cu flux 
laminar.
> Respectând protocolul descris mai sus, dupã 
aproximativ 4-5 sãptãmâni plantulele înrãdãcinate pot fi 
segmentate, pentru a mãri stocul de material iniþial. Acest
proces se repetã pânã obþinem numãrul dorit de plantule.

Dupa inocularea explantelor, vasele de cultura sunt 
incubate în camera de crestere, în  conditii controlate:

- fotoperioada: 16 ore luminã 8 ore întuneric;
- temperatura: 25 ±2°C

Lãstarii înrãdãcinaþi pot fi aclimatizaþi în spaþii protejate 
ºi ulterior transplantaþi în câmp







Determinarea pigmenþilor antocianici din frunze de cartof 
utilizând senzori de contact specifici ºi metode analitice
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Research and Development
for Potato and Sugar Beet

Brasov - ROMANIA

1, 2 1 2Florentina DAMªA , Alexandru WOINAROSCHY , Gheorghe OLTEANU
1 Universitatea Politehnica Bucureºti, Facultatea de Chimie Aplicatã ºi ªtiinþa Materialelor,

2 Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof ºi Sfeclã de Zahãr Braºov, 

Introducere
În prezent, existã un interes crescut în vederea identificãrii de

compu?i antioxidan?i din plante. În ultimul deceniu activitã?ile de
cercetare s-au concentrat asupra pigmen?ilor antocianici din diferite
surse vegetale, inclusiv cartof violet, deoarece este un pigment solubil în
apã, care poate fi folosit ca ºi colorant alimentar în diferite produse, dar ºi
pentru proprietã?ile bioactive (cu implica?ii în sãnãtatea umanã).
Selec?ia de soiuri de cartofi cu un con?inut ridicat de pigmen?i antocianici
este o prioritate º i pentru INCDCSZ Bra?ov. Pentru selectarea soiurilor cu
con?inut ridicat în pigmen?i antocianici se urmãre?te identificarea unor
metode rapide º i ieftine utilizate direct în câmp în timpul vegeta?iei.
Lucrarea prezintã rezultatele preliminare privind corelarea con?inutului
de pigmen?i antocianici din frunze de cartof (soiurile Blue Congo º i
albastru-Violet de Gãlãne?ti) prin douã metode diferite.

Solvent (10 ml)

Colectare supernatant

Probã (~5 g)
 

 

    Omogenizare

Filtrare

 

  Centrifugare

 

   Evaporare
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ACM-200 plus oferã o estimare rapidã a con?inutului de pigmen?i antocianici din
frunze intacte de plante ºi flori, eliminând testele distructive pentru plantã.
Mãsurarea este rapidã, nedistructivã ºi simplã de ob?inut.

Pigmen?ii antocianici au caracteristici optice distincte utilizate de
echipamentul ACM-200-plus în vederea determinãrii concentra?iei relative de 
pigmen?i antocianici.

ACM-200-plus utilizeazã transmitanþa pentru estimarea con?inutului de 
pigmen?i antocianici din frunze conform urmãtoarei formule:

Materiale ºi metode
 

Senzori de contact specifici

Rezultate

Concluzii

1.

2.

3.

Pentru toate soiurile luate în studiu, conþinutul de pigmen?i antociani determinat prin metoda pH diferenþialã
este în concordan?ã cu rezultatele obþinutecu echipamentulACM-200-plus.

Cea mai mare cantitate de pigmenþi antociani s-a obþinut din soiul Albastru-Violet de Gãlãneº ti, iar cel mai
mic conþinut s-a obtinut din soiul Roclas.

Aceastã metodã ar putea fi utilã pentru determinarea direct în camp a soiurilor de cartof bogate în pigmenþi
antociani.

Corelaþia dintre conþinutul de pigmenþii antocianici determinat prin cele douã metode:
a. Albastru-Violet de Gãlãneºti, b. Blue Congo, c. Roclas, d. Christian

A
C

I

b.

Conþinutul de pigmenþi antocianici în funcþie de soi

T
A

C
 (

m
g

/1
0
0
g

 F
W

)

de Gãlãne?ti

Schema de extracþie aplicatã 
pigmenþilor antocianici

Extrac?ia pigmen?ilor antocianici

Frunzele de cartof au fost omogenizate t imp de 30 minute
în metanol acidulat 1% (40 ml in por?ii de cate 10 ml). Extractele au fost centrifugate

O(10000 rpm, 15 min) º i concentrate la 45 C. Procedura de extrac?ie aplicata pentru
pigmen?i antocianici este prezentatã schematic.

Con?inutul total de pigmen?i antocianici a fost determinat prin metoda pH 
diferen?ialã care se bazeazã pe proprietatea pigmen?ilor antocianici de a-ºi 
schimba culoarea în func?ie de pH. 
Con?inutul total de pigmen?i antocianici (mg cyanidin 3-glucoside equivalent/ 
100 g FW) a fost calculat cu urmãtoarele formule:

a.

A
C

I

d.

A
C

I

c.
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Linii noi de cartof promovate
în contextul unor condiþii climatice nefavorabile 
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     Introducere:

În contextul condiþiilor climatice nefavorabile lucrãrile de ameliorare au o deosebitã
importanþãpentru obþinereaunor genotipuri capabile sã contracareze efectele negative.

Lucrãrile de ameliorare reprezintã un proces continuu, fiind necesarã în permanenþão
reevaluare a necesitãþilor.

Materialul selecþionat trebuie sã rãspundã cerinþelor din ce în ce mai ridicate ale
consumatorilor, privind forma, mãrimea, aspectul general al tuberculilor, cât ºi pretabilitatea
pentru consum (piure, pommes-frites, chips etc.)

Situaþie linii trimise la ISTIS 2000-2014 Etapele parcurse de soiuri în procesul 
de ameliorare (linie-omologare-brevetare)N r. C rt. A nul N r. l ini i

1 2 000 7
2 2001 6

3 2002 4
4 2003 5
5 2004 2
6 2005 4
7 2006 3
8 2007 2
9 2008 2
10 2009 2
11 2010 2
12 2011 1
13 2012 4
14 2013 5

15 2014 7
 

Nr. 

Crt. 

Soiul Linie Omologare Brevetare 

1 Tâmpa Bv 92-31-26 2002 2012 

2 Zamolxis 

(Dacia) 

- 2002 2009 

3 Kronstad  

(Dumbrava) 

Bv 97-122-1 2003 2011 

4 Transilvania Bv 98-292-5 2006 2011 

5 Ruxandra  

(Nicoleta) 

Bv 92-64-33 1999 2011 

6 Cumidava  

(Amelia, Alize) 

Bv 92-71-42 1999 2009 

7 Christian Bv 89-24-4 1999 2012 

8 Braºovia 11-1525-1 2013 2014 

9 Castrum 11-1530-1 2014  

10 Sarmis 11-1557-2 2014  

11 Marvis 11-1525-7 2014  

 

Nr. Crt. Linia (Soiul) An I An II An III 

  % 

1 11-1525/1  
(Braºovia) 

114 114 103 

2 11-1525-7 

(Marvis)

115 103 105 

3 11-1530/1
(Castrum) 

128 112 115

4 11-1557/2 

(Sarmis) 

113 106 108 

5 12-1525/2 104 108  
 

Depãºiri faþã de martor - 
Media procentualã din cele 7 locaþii de 

testare ISTIS în 3 ani

Nr. Crt. Linia (Soiul) An I An II An III 

  Kg/ha 

1 11-1525/1 
(Braºovia) 

40363 22491 31143 

2 11-1525-7 

(Marvis) 

22772 310007 38648 

3 11-1530/1 
(Castrum) 

25190 33768 42450 

4 11-1557/2 

(Sarmis) 

22298 32019 39919 

5 12-1525/2 31436 39947  
 

Producþia medie din  7 locaþii în 
3 ani de testare ISTIS

Anul/Categoria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Populaþii P1 2955 5410 4830 3813 1740 388 3211 

Populaþii P2 532 399 330 270 428 112 98 

Populaþii P3 120 110 70 96 70 83 38 

Descendenþe D1 33 30 59 29 40 25 57 

Descendenþe D2 7 18 16 32 23 25 15 

Linii 13 11 14 21 40 40 21 

 

Genotipuri

Concluzii
- Soiul este un organism viu;
- Unele soiuri  au rezistat în culturã 
o perioadã mai îndelungatã de timp, altele 
au avut o viaþã mai scurtã;
- Cerinþele clienþilor sunt într-o permanentã 
schimbare;
- În prezent ne confruntãm cu o avalanºã 
de soiuri din ce în ce mai sofisticate privind 
aspectul general ºi calitãþile culinare.
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Rezultate privind comportarea unor genotipuri de grâu ºi triticale
în condiþiile pedoclimatice de la INCDCSZ Braºov în perioada  2012-2014

Material ºi metodã 

Variantele experimentale au fost constituite pentru fiecare an de cercetare, din
cate 25 soiuri ºi linii de grâu ºi triticale, aºezate în câmp dupã metoda grilajului
pãtrat balansat, în 6 repetiþii,cu repetarea schemei de bazã..

Rezultate
Din componenþaculturilor comparative de grâu ºi triticale, au fost selectate acele genotipuri care s-au regãsit în fiecare din cei trei ani de experimentare.
Produc?iile ob?inute la soiurile de grâu si de triticale de toamna au fost diminuate drastic in anul 2014 fata de anul 2013, datorita atacului complex (cu grade diferite de intensitate) al bolilor foliare si/sau ale spicului si a

cãderii foarte timpurii datorata ploilor cu vânt de intensitate foarte mare.

Introducere

Identificarea unor noi soiuri de grâu ºi triticale de toamnã, cu adaptabilitate
specificã pentru principalele zone agricole ale þãrii,constituie un obiectiv important
al cercetãrii ºtiinþificeagricole din România. În vederea îmbunãtãþiriisortimentului
de cereale de toamnã, în perioada 2012–2014, la INCDCSZ Braºov, au fost testate
mai multe genotipuri de grâu ºi triticale în privinþacapacitãþii de producþie,a
rezistenþeila atacul agenþilorpatogeni ºi a elementelor de productivitate.

CONCLUZII

> Condiþiileabiotice limitative (stresul termic ºi hidric) manifestate în perioada de experimentare, au diferenþiatgenotipurile de grâu ºi triticale testate.

> Efectele negative datorate secetei ºi arºiþei, temperaturilor scãzute din faza de meioza sau excesului  de umiditate, pot fi diminuate prin alegerea genotipurilor mai
precoce sau mai tardive, cu o bunã rezistenþã/toleranþãla stresul termic, hidric si la ataculagen?ilor patogeni.

> Prin identificarea de soiuri de grâu ºi triticale, rezistente la condiþiilenefavorabile de mediu ºi la agenþiipatogeni, cu productivitate ridicatã, capabile sã valorifice azotul în
condiþiide rezerve limitate a acestuia în sol, creºte eficienþaeconomicã a culturii, se reduce consumul de pesticide ºi de fertilizanþi, toate acestea având un impact pozitiv
asupra sãnãtãþiiomului, a mediului ºi a calitãþiivieþii.

INCDCSZ  Brasov

Institutul Naþional
de Cercetare – Dezvoltare

pentru Cartof ºi Sfeclã de Zahãr
Brasov - ROMANIA

Nr. 
crt 

Soiul/linia 

Prod. 

medie /2014 
(kg/ha) 

Prod. 

medie/2013 
(kg/ha) 

Diminuarea 

producþiei 
(%) 

1 PLAI 7881 7044 +11,9 

2 TITAN 7076 6965 +1,6 

3 STIL 6650 6694 -0,7 

4 HAIDUC 4403 6315 -32,0 

5 CASCADOR F 8124 5524 +47,1 

6 MEZIN 6565 8418 -22,0 

7 NEGOIU 4170 7219 -42,2 

8 ODA FD 6044 6524 -7,4 

9 PISC 3760 8645 -56,5 

10 TF2 5156 6365 -19,0 

 

Rezultatele de produc?ie ob?inute în cultura comparativã de  triticale,
INCDCSZ Bra?ov, 2013 - 2014

Nr. 
crt. 

Soiul/linia 

Prod. 

medie /2014 
(kg/ha) 

Prod. 

medie/2013 
(kg/ha) 

Diminuarea 

producþiei 
(%) 

1 GLOSA 4728 8052 41,3 

2 BOEMA 1 4591 7420 38,1 

3 DELABRAD 2 3651 5853 37,6 

4 LITERA 4685 7464 37,2 

5 MIRANDA 4230 9575 55,8 

6 IZVOR 5122 6471 20,8 

7 OTILIA 4236 6228 32,0 

8 PITAR 4145 6351 34,7 

9 PARTENER 5139 8262 37,8 

10 DUMBRAVA 3789 7601 50,2 

11 ANDRADA 3822 6626 42,3 

12 BEZOSTAIA 2743 6381 57,0 

 

Rezultatele de produc?ie ob?inute în cultura comparativã de grâu de toamnã, 
INCDCSZ Bra?ov, 2013 - 2014

Evaluarea stãrii fitosanitare a culturilor comparative de grâu  ºi triticale de toamnã

În anii 2012-2013, atacul bolilor foliare º i ale spicului au avut o intensitate mai scãzutã la cultura de grâu, rezistenþala atacul de rugini (brunã, galbenã) a fost bunã, rezistenþala fãinare ºi septoriozã a fost bunã spre
mijlocie. Soiurile º i liniile de triticale au dovedit o rezistenþãbunã la actualele rase, rãspândite în România, de ruginã galbenã, ruginã brunã ºi de fãinare ºi un nivel bun spre mijlociu de rezistenþãla septoriozã. Atât la grâu º i
la triticale au fost identificate soiuri la care foliajul s-a pãstrat pânã în preajma coacerii depline iar fenomenul de sterilitate a spicelor a fost redus.

În culturile comparative de grâu de toamna º i de triticale de toamnã, în anul 2014, gradul de atac al agen?ilor patogeni manifestat pe foliaj sau pe spice, favorizat de condi?iile climatice, a fost evaluat ca fiind moderat
pentru Puccinia triticina, spre puternic pentru Blumeria graminis, Puccinia striiformis ,Septoria nodorum, Fusarium sp. etc.

Sub influenþa condi?iilor climatice nefavorabile, cãderea la soiurile testate s-a manifestat din faze precoce (cu mult timp înainte de umplerea bobului, uneori chiar de la înspicare).
Fenomenul de sterilitate a spicelor, determinat de temperaturile scãzute din faza de meioza, prezent la un nivel mediu, ca º i umplerea defectuoasã a boabelor ( grad de ºiº tãvire ridicat), au defavorizat anumite soiuri

experimentate în exprimarea poten?ialului real de produc?ie.

Comportare soiuri ºi linii  de grâu  de toamnã

la rezisten?a de rugina  galbenã
Comportare soiuri ºi linii de triticale de toamnã

la rezisten?a de fuzariozã
Comportare soiuri ºi linii de triticale de toamnã

la rezisten?a de galbena
Comportare soiuri linii de triticale de toamnã

la rezisten?a de septorioza
 ºi 
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Cercetãri privind îmbunãtãþirea metodelor de producere  
“in vitro” a microtuberculilor

INCDCSZ  Brasov
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Introducere:

Tehnologia producerii cartofului pentru sãmânþã are la bazã multiplicarea “in vitro”, prin 
regenerarea plantulelor sau prin producerea microtuberculilor. Microtuberizarea este un proces 
deosebit de complex, care modificat în diverse moduri, poate mãri capacitatea plantulelor de a 
produce microtuberculi.

Obiectiv general: 

Obiective specifice: 

Scopul cercetãrilor:

- îmbunãtãþirea metodei de inducere a microtuberizãrii.

- identificarea condiþiilor optime de inducere a tuberizãrii “in vitro” ºi a celor  mai bune medii de 
microtuberizare;
- identificarea soiurilor pretabile la microtuberizare;
- promovarea soiurilor româneºti care au rãspuns semnificativ metodei îmbunãtãþite de 
microtuberizare.

-  stabilirea valorilor optime ale factorilor implicaþi în tuberizarea “in vitro” a cartofului, astfel încât 
rata de creºtere ºi multiplicare a diferitelor genotipuri sã nu fie diminuatã de reacþiile recalcitrante 
la mediul de culturã;
-  introducerea microtuberculilor, în schema de producere a cartofului pentru sãmânþã.

Rezultate obþinute:

Lsd 5% = 0,2192       Lsd 5% = 0,1335

Influenþa soiului ºi a condiþiilor de microtuberizare asupra numãrului de 
microtuberculi obþinuþi/plantulã ºi a greutãþii medii a acestora

 

Fitohormonul  Numãrul 

microtuberculilor 

Test 

Duncan 

Greutatea medie a 

microtuberculilor (g) 

Test 

Duncan 

Cumarina  1,135     A 0,316     A 

Benzilaminopurina  0,977       B 0,388     A 

Acid salicilic  1,135     A 0,348     A 

Influenþa fitohormonilor asupra numãrului de microtuberculi obþinuþi/plantulã ºi a 
greutãþii medii a acestora

                   Lsd 5% = 0,1376                                                  Lsd 5% = 0,08387 

Influenþa soiului ºi a condiþiilor de microtuberizare asupra numãrului
de microtuberculi obþinuþi/plantulã ºi a greutãþii medii a acestora

Soiul  Cantitatea 

de zahãr 

(g/l) 

Numãrul 

microtuberculilor 

Test 

Duncan 

Greutatea medie a 

microtuberculilor (g) 

Test 

Duncan 

Roclas  80 1,092    ABC 0,262         CD 

140 1,262 A 0,282       BCD 

Rustic  80 1,136  AB 0,232             D 

140 1,108   ABC 0,291      BCD 

Gared  80 1,159  AB 0,473 A 

140 0,849      D 0,445   AB 

Kronstad  80 1,017    BCD 0,431    ABC 

140 0,889     CD 0,421    ABC 

Nativ  80 1,156  AB 0,334     ABCD 

140 1,156  AB 0,334     ABCD 

 Lsd 5% = 0,2192       Lsd = 0,1804

Soiul Fitohormonul 
Numãrul 

microtuberculilor 

Test 

Duncan 

Greutatea medie 

a 

microtuberculilor 

(g) 

Test 

Duncan 

Roclas 

Cumarina 1,167    ABCD 0,223          E 

Benzilaminopurina 1,034      BCDE 0,283       DE 

Acid salicilic 1,330 A 0,310       DE 

Rustic 

Cumarina 1,278  AB 0,260       DE 

Benzilaminopurina 0,916          EF 0,292       DE 

Acid salicilic 1,171    ABCD 0,232          E 

Gared 

Cumarina 0,943         DEF 0,348      BCDE 

Benzilaminopurina 1,063      BCDE 0,496  AB 

Acid salicilic 1,007       CDEF 0,533 A 

Kronstad 

Cumarina 1,060      BCDE 0,407    ABCD 

Benzilaminopurina 0,768 F 0,467   ABC 

Acid salicilic 1,031       CDE 0,402    ABCD 

Nativ 

Cumarina 1,227   ABC 0,340     CDE 

Benzilaminopurina 1,104     ABCDE 0,399    ABCD 

Acid salicilic 1,134     ABCDE 0,263       DE 

 

Influenþa soiului ºi a condiþiilor de microtuberizare asupra numãrului
de microtuberculi obþinuþi/plantulã ºi a greutãþii medii a acestora

Lsd 5% = 0,2468    Lsd 5% = 0,15

Soiul  Numãrul 

microtuberculilor 

Test 

Duncan 

Greutatea medie a 

microtuberculilor (g) 

Test 

Duncan 

Roclas  1,177 A 0,272   B 

Rustic  1,122 AB 0,261   B 

Gared  1,004   BC 0,459 A 

Kronstad  0,953     C 0,426 A 

Nativ 1,155 A 0,334   B 

                                                                      Lsd 5% = 0,07934 Lsd 5% = 0,1302

Influenþa fitohormonilor asupra numãrului de microtuberculi obþinuþi/plantulã
ºi a greutãþii medii a acestora

Variantele experimentate:

Experienþa polifactorialã, de tipul:  2x5x3x2, a cuprins urmãtorii factori, repartizaþi
pe 3 repetiþii:

Factorul experimental A – condiþiile de microtuberizare,  cu 2 graduãri:
- întuneric continu; - luminã (o fotoperioadã de 16h luminã/zi). 

Factorul experimental B – soiul, cu 5 graduãri: 
- Roclas; - Rustic; - Gared; - Kronstad; - Nativ.

Factorul experimental C – fitohormonii, cu 3 graduãri: 
- cumarina; - benzilaminopurina; - acid salicilic; 

Factorul experimental D – cantitatea de zahãr (g/l) utilizatã în mediu de
microtuberizare, cu 2 graduãri: 

- 80 g/l; - 140 g/l;

a1 a2

b1 b2 b3 b4 b5

c1 c2 c3

d1 d2

Microtuberculi obþinuþi 
în condiþii de 

întuneric

continuu   
luminã

ROCLAS

RUSTIC

GARED

KRONSTAD 

NATIV 

Concluzii:

>

>

>

>

Rezultatele sunt obþinute în cadrul Proiectului PN09-00-01-03: Cercetãri teoretice ºi experimentale pentru îmbunãtãþirea tuberizãrii „in vitro” la cartof prin modificarea parametrilor de creºtere specifice metodelor actuale de multiplicare rapidã .

Desfãºurarea cercetãrilor ºi interpretarea rezultatelor ,  au indicat cã microtuberizarea depinde de interacþiunea: condiþiile de microtuberizare –
soiul – tipul de fitohormon – cantitatea de zahãr.

Greutatea microtuberculilor obþinuþi în condiþii de luminã, a fost semnificativ mai mare pentru soiurile Gared ºi Kronstad, comparativ cu celelalte 
soiuri (0,602g ºi 0,471 g) ; microtuberizarea indusã în condiþii de întuneric este beneficã pentru soiul Roclas, atunci când se urmãreºte producerea 
unui numãr mai mare de microtuberculi. 

Adaosul de acid salicilic ºi cumarinã în mediul de microtuberizare,  a creat posibilitatea folosirii acestor substanþe ca regulator de creºtere, în 
obþinerea unor rezultate eficiente in microtuberizare.

Deºi graduarea factorului zahãr are o influenþã mai micã, comparativ cu a soiului asupra microtuberizãrii, efect benefic a prezentat: fracþia de 
140 g/l zahãr în productivitatea soiului Roclas (1,262 microtuberculi/plantã); fracþia de 80 g/l zahãr a stimulat formarea unor tuberculi cu greutate mai 
mare (0,473 g), pentru soiul Gared.

Cercetãrile efectuate au dus la obþinerea unui material cu o mare valoare biologicã: soiurile Roclas ºi Nativ, au prezentat cel mai ridicat numãr 
de microtuberculi/plantã (1,177;1,155); soiurile Gared ºi Kronstad, au înregistrat cea mai ridicatã valoare a greutãþii medii a microtuberculilor 
(0,459 g; 0,426g).

Schema de producere a cartofului pentru samânta implica:

- producerea microtuberculilor, cu o valoare biologicã ridicatã, corespunzãtoare din punct de 
vedere fitosanitar, fiind prima generaþie de cartof pentru sãmânþã, pornind de la plantulele obþinute 
“in vitro”; producerea minituberculilor, prin plantarea în “spaþii protejate” a plantulelor ºi 
microtuberculilor; obþinerea primelor verigi clonale;

Soiul Condiþii de 
microtuberizare

Numãrul 
microtuberculilor

Test 
Duncan

Greutatea medie a 
microtuberculilor (g)

Test  
Duncan

Roclas Întuneric 1,394 A 0,297 CD

Luminã 0,960 BC 0,247 D

Rustic Întuneric 1,128 B 0,244 D

Luminã 1,115 B 0,278 CD

Gared Întuneric 1,016 B 0,316 CD

Luminã 0,993 B 0,602 A

Kronstad Întuneric 1,147 B 0,381 BC

Luminã 0,758 C 0,471 AB

Nativ Întuneric 1,155 B 0,209 D

Luminã 1,155 B 0,459 B

 






