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CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI
TEHNOLOGIC DE AMELIORARE A UNOR GENOTIPURI DE VITĂ
DE VIE DIN PUNCT DE VEDERE AL CARACTERULUI DE
REZISTENTĂ LA PRINCIPALELE BOLI CRIPTOGAMICE PRIN
UTILIZAREA TEHNICILOR N U C L E A R E

INTRODUCERE

In 1865, Gregor Mendel a demonstrat că elementele eredităţii denumite
"gene" sunt transmise intact de la o generaţie la alta. Radiaţiile ionizante,
descoperite de Roentgen în 1895 au fost identificate curând ca mijloace
suficient de puternice pentru a interfera cu bazele moleculare, înalt protejate,
ale eredităţii. Substanţele chimice mutagene au fost descoperite 50 de ani mai
târziu.
Au fost necesari însă cel puţin 25 de ani de experimentări pentru a se
evidenţia rolul radiaţiilor ionizante în procesul de inducere a mutaţiilor prin
modificarea genelor si pentru a se verifica în practică

ipoteza privind

inducerea modificărilor ereditare la plante.
Cercetările privind inducerea mutaţiilor la plante au adus, până în anul
1950 o mică contribuţie în ameliorarea plantelor, desi, începând cu anul 1940
au fost stabilite metode practice de ameliorare a plantelor prin mutagenezâ
indusă.
Rezistenta plantelor de cultura la agenţii patogeni a reprezentat un prim
obiectiv al experienţelor de mutagenezâ indusa si primul soi rezistent la
fainare a fost obţinut în 1942.
Majoritatea soiurilor obţinute prin tehnici nucleare si introduse în
practică până în anul 1970 au fost, mai mult produsul unor cercetări de natura
fundamentală.

Introducere

Tehnicile nucleare au început să fie mai avantajoase din punct de
vedere economic, după 1970 când diferite metodologii de tratament au fost
aplicate pe o gamă largă de plante.
Numărul

de

soiuri

create

prin

mutageneză

sau

prin

utilizarea

mutantelor în hibridare a crescut rapid. 2024 de genotipuri mutante, la 150 de
specii horticole si agricole, testate, aprobate si recomandate de autorităţile
nationale, au fost comercializate până în anul 2003.
Au fost realizate sute de soiuri ameliorate, cu rezistentă sporită la boli,
dăunători si factori de mediu nefavorabili, ceea ce demonstrează valoarea
economică a acestei tehnologii.
Cel puţin 200 de soiuri realizate prin mutageneză se remarcă prin
producţii foarte mari, evidenţiind rolul important al tehnicilor nucleare în
ameliorarea caracterelor cu determinism poligenic.
Calităţile deosebite ale multor soiuri create prin mutageneză au
convins pe amelioratori că mutaţiile induse reprezintă o sursă valoroasă de
germoplasmă pentru ameliorarea convenţională. Mutageneză indusa poate fi
privita deci ca o metoda

complementara

metodelor

conventionale

de

ameliorare, putând fi evaluată în comparaţie cu alte surse de creare a variaţiei
genetice, în special cu recombinarea genelor prin hibridare.
In comparaţie cu hibridarea, tehnicile nucleare oferă principalul avantaj
de a modifica numai unul sau foarte puţine caractere ale unui soi si de a
obţine mult mai repede un soi ameliorat.
Tratamentele mutagene afectează întregul genom, incluzând DNA-ul
nuclear si citoplasmatic. Numărul genelor nucleare pot fi de ordinul a
4

100.000. Astfel, la o rată de inducere a mutaţiei de IO" per locus, pot fi
obţinute ± 10 mutaţii nucleare în fiecare celulă.

Introducere

Cu toate acestea, s-a evidenţiat faptul cà în majoritatea cazurilor o
mutanta afectează o singura gena "lăsând restul genotipului neschimbat".
Aplicarea agenţilor mutageni pe plante heterozigote (în special hibrizi
F|) permite ca, nu numai două ci chiar mai multe alele diferite, ca la
homozigoti să fie expuse tratamentului mutagen si determina o intensificare a
procesului de recombinare genetică.
Au fost întreprinse studii pentru a aprecia valoarea economică a acestor
soiuri care au evidenţiat faptul că ea depăşeşte de multe ori investiţia în
cercetările de mutagenezâ. O astfel de estimare a costului ameliorării prin
mutageneză indusă a fost efectuată în Italia. Un soi de grâu ameliorat prin
6

tehnici nucleare a adus un beneficiu de 7 X IO US $ pe an, în timp ce costul
total al cercetărilor de radiobiologie, mutageneză, citologie, citogenetică si
ameliorare, timp de 15 ani, la Centrul de Cercetări Nucleare, Cassacia, Roma
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a fost d e 3 , 5 x l 0 US $.
Mutageneză

indusă

a fost

si rămâne încă

foarte

importanta

în

cercetările de genetică fundamentală. Mutaţiile au devenit metoda analitică
standard de descoperire a genelor, de analiză genomică si de elucidare a
proceselor biochimice. Gene mutante marker sunt utilizate în ingineria
genetică. Biotehnologiile moderne si genetica moleculară utilizate în scopul
ameliorării plantelor nu pot evolua tară mutageneză indusă.
Ca urmare

a perfecţionării

rapide

a aparaturii

de laborator

se

preconizează ca amelioratorii să acorde o atenţie mai mare manipulării
individuale a genelor, mutaţiei genice si reconstrucţiei genomice, nu numai în
nucleu dar si în citoplasmă. De aceea, se poate spune, farâ exagerare că
mutageneză indusă a început să joace un rol important în ameliorarea
plantelor.
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Deoarece, spre deosebire de alte plante de cultura, cercetările de
mutageneză indusa, si în special cele bazate pe utilizarea biotehnologiilor
sunt foarte limitate la vita de vie am considerat necesară abordarea acestui
studiu.
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