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Abstract: The gamma rays treatments on the seeds from pod beans 
varieties made possible the screening of the radiosensibility for these cultivars 
(Cape, Valja, Galbenă de Moldova and Atlantic) using some clasical tests. The 
spring rate in field, the chlorophyllian and morphological radiomorphosis and 
the survival rate allowed the estimation of the radiation critical dosis (DL 50) 
for each variety. 

 
Experienţele care stau la baza acestei lucrări au vizat stabilirea nivelului 

dozei critice de radiaţii gamma (DL 50) la fasolea pentru păstăi cu creştere 
determinată (Phaseolus vulgaris L. var. nanus), considerată doza critică la care doar 
50% din indivizii generaţiei M1 supravieţuiesc şi ajung la maturitate, precum şi 
provocarea prin mutageneză radioindusă a unei variabilităţi ridicate în cadrul 
materialului biologic respectiv, scopul final fiind acela de a identifica descendenţe 
(linii) mutante valoroase sub aspectul precocităţii, productivităţii şi calităţii 
producţiei. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul biologic folosit pentru executarea tratamentelor mutagene a fost 

reprezentat de seminţele mature aparţinând la patru soiuri de fasole pentru păstăi cu 
creştere determinată, trei având păstăile verzi la maturitatea tehnologică (Cape, Valja 
şi Atlantic) şi unul cu păstăile galbene (Galbenă de Moldova). 

În vederea efectuării tratamentelor, s-au ales câte 100 de seminţe uscate din 
fiecare soi şi pentru fiecare variantă de iradiere propusă, în două repetiţii, care au fost 
ambalate în strat subţire şi uniform, în săculeţi de pânză, cusuţi şi etichetaţi. 

Pentru a testa radiosensibilitatea formelor biologice luate în studiu şi, de 
asemenea, pentru a provoca o variabilitate cât mai mare în cadrul acestora, seminţele 
au fost iradiate la o sursă de 60Co, cu dozele de 5, 10, 15 şi 20 Kr (la I.F.I.N. Măgurele 
– Bucureşti). În alegerea dozelor de iradiere, s-a ţinut seama, orientativ, de rezultatele 
cercetărilor efectuate în timp la această specie şi menţionate în literatura de 
specialitate. Astfel, la "dozele mici", de ordinul sutelor de razi, apar efecte de 
radiostimulare, abia după 1-5 Kr, considerate "doze mari", începând să apară efecte 
genetice (mutaţii) la plantele rezultate din seminţele tratate (Stan et al., 1970; Nicolae, 
1978). 

La fasole, domeniul dozei critice (DL 50) menţionat în literatura de specialitate, 
este cuprins între 8000 şi 25000 razi (Nicolae, 1978), mărimea acestui interval fiind 
datorată unor factori modificatori reprezentaţi, în principal, de specificitatea de acţiune 
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a agenţilor mutageni, de gradul de sensibilitate al materialului biologic folosit, de tipul 
şi structura acestuia etc. (Dubinin, 1966). 

Doza maximă utilizată, respectiv 15 Kr, s-a stabilit după ce, în testările 
orientative din anul anterior începerii experimentărilor, plantele din varianta iradiată cu 
20 Kr au răsărit într-o proporţie extrem de redusă, iar foarte puţinele plante ajunse la 
maturitate au manifestat o accentuată debilitare şi sterilitate. 

După iradiere, seminţele au fost semănate manual, direct în câmpul 
experimental al disciplinei de Ameliorarea plantelor de la Ferma Ezăreni a Staţiunii 
Didactice Iaşi, la distanţe de 20 cm între seminţe pe rând şi 50 cm între rânduri. 
Aceste distanţe, mai mari decât cele obişnuite, au fost necesare pentru a se putea 
realiza o mai bună individualizare a plantelor, pentru accesul mai uşor, precum şi 
pentru ca acestea să beneficieze de condiţii foarte bune de dezvoltare. După fiecare 
patru rânduri ale variantelor iradiate, a fost amplasat câte un rând cu varianta martor, 
neiradiată. 

Plantele rezultate au constituit prima generaţie mutagenă (M1), în acest câmp 
efectuându-se primele observaţii şi determinări. Nu s-a aplicat nici un tratament chimic 
asupra solului sau plantelor, întreţinerea experienţei curată de buruieni realizându-se 
exclusiv prin aplicarea de pliviri, praşile manuale şi greblat, de câte ori a fost nevoie.  

Cele 1250 de plante din variantele iradiate, precum şi variantele martor 
(neiradiate) ale generaţiei M1 au fost supuse unor observaţii şi determinări în timpul 
perioadei de vegetaţie şi la momentul ajungerii la maturitate, pentru determinarea 
radiosensibilităţii soiurilor studiate, prin folosirea câtorva teste recomandate de 
literatura de specialitate (Priadcencu et al., 1960; Biserka Ilieva-Staneva, 1970; Marghitu 
Valeria, 1972; Nicolae, 1978; Ţirdea, 1984), respectiv: procentul de plante răsărite, 
procentul de plante ajunse la maturitate, frecvenţa radiomorfozelor clorofiliene şi 
morfologice, ceea ce a permis stabilirea nivelului dozelor critice (DL 50) pentru fiecare 
soi de fasole pentru păstăi studiat. 

Datele obţinute în urma observaţiilor şi determinărilor efectuate au fost 
prelucrate statistic conform modelelor consacrate, menţionate în literatura de 
specialitate (Saulescu et al., 1967; Ardelean, 1994; Leonte, 1996). 

Radiosensibilitatea celor patru soiuri (DL 50) s-a determinat în două repetiţii. 
Semnificaţiile diferenţelor dintre variantele iradiate şi soiurile martor au fost determinate 
prin metoda diferenţelor limită (DL 5%, 1% şi 0,1%). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Gradul de răsărire al plantelor în câmp 
Gradul de răsărire al plantelor în câmp, în comparaţie cu martorul netratat, 

reflectă destul de bine radiosensibilitatea materialului biologic. În tabelul 1 se 
prezintă datele referitoare la procentul de plante răsărite, pentru toate soiurile şi 
variantele experimentate. 

În comparaţie cu martorul, reprezentat de seminţele netratate ale celor patru 
soiuri, la care plantele au răsărit într-un procent mediu de 95%, la variantele 
iradiate plantele au răsărit eşalonat şi neuniform, aproximativ în valori invers 
proporţionale cu mărimea acestor doze. 

La soiul Cape, la care s-a înregistrat un procent mediu de răsărire, la 
varianta martor, de 94,5%, doza de 5 Kr nu a dus la o reducere semnificativă a 
gradului de răsărire al plantelor, acesta fiind de 86,0%, respectiv 91,0% faţă de 
martorul neiradiat. În schimb, doza de 10 Kr determină o reducere distinct 
semnificativă a procentului de plante răsărite (74,0% din seminţele semănate, 



respectiv 78,3% faţă de varianta martor), iar la aplicarea dozei de 15 Kr, gradul de 
răsărire al plantelor se reduce foarte semnificativ, la 56,5% (59,8% faţă de 
martorul neiradiat). 

Tabelul 1 
Influenţa iradierii asupra gradului de răsărire al plantelor, în generaţia M1

(% faţă de numărul seminţelor semănate) 

SOIUL CAPE VALJA GALBENĂ DE 
MOLDOVA ATLANTIC 

Mt-neiradiat 94,5 90,0 98,5 98,0 

5 Kr 86,0 80,5o 84,5o 85,0 

10 Kr 74,0oo 63,5oo 76,5oo 77,5o

15 Kr 56,5ooo 49,0ooo 53,0oo 51,5oo

DL 5% 8,7 9,2 11,2 13,4 
DL 1% 15,6 16,9 20,6 24,6 
DL 0,1% 35,4 37,4 45,7 54,4 

 

Soiul Valja are o reacţie relativ asemănătoare cu cea a soiului Cape, 
gradul de răsărire al plantelor diminuându-se pe măsura creşterii dozelor de 
iradiere, diferenţele de la o doză la alta fiind asigurate statistic. Soiurile Galbenă 
de Moldova şi Atlantic s-au dovedit ceva mai rezistente la acţiunea dozei maxime 
de iradiere aplicate, diferenţele faţă de variantele martor, neiradiate, fiind doar 
distinct semnificative. 

Astfel, toate cele patru soiuri analizate se apropie de nivelul DL 50, la doza 
de iradiere de 15 Kr; soiul Cape fiind mai radiorezistent, iar soiul Valja situându-
se, la 15 Kr, sub nivelul DL 50 (figura 1). 
 

Fig. 1. Influenţa razelor gamma asupra gradului de răsărire al plantelor, 
în generaţia M1
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Corelaţiile dintre gradul de răsărire al plantelor în câmp şi mărimea dozelor 
de iradiere au fost negative, coeficienţii de corelaţie  avînd valori semnificative la 
soiurile Galbenă de Moldova şi Atlantic şi distinct semnificative la soiurile Cape 
şi Valja. 

Frecvenţa radiomorfozelor apărute în urma iradierii 
Rezultatele obţinute de majoritatea cercetătorilor în urma studierii 

frecvenţei de apariţie şi a spectrului radiomorfozelor în generaţia M1, indică o 
dependenţă strânsă a acestei categorii de modificări fenotipice uşor vizibile, faţă 
de mărimea dozelor de iradiere, cu manifestări particularizate în funcţie de 
cultivarele experimentate şi de condiţiile de mediu (Genevois, 1973; Ţirdea, 1984). 

Cele mai frecvente radiomorfoze clorofiliene identificate în prima generaţie 
mutagenă, au afectat îndeosebi culoarea frunzelor, astfel că s-au întâlnit plante cu 
unele frunze albinotice, plante în totalitate albinotice, cu foliole variegate şi cu 
foliole de culoare verde-închis cu nuanţe metalice. 

În tabelul 2, sunt prezentate datele privind frecvenţa radiomorfozelor 
clorofiliene la cele patru soiuri analizate, pentru fiecare doză de iradiere în parte. 
Menţionăm că indivizii care prezentau deficienţe clorofiliene grave au înaintat 
puţin în vegetaţie, după care nu au reuşit să supravieţuiască. 

Tabelul 2 
Influenţa iradierii asupra frecvenţei radiomorfozelor clorofiliene în generaţia M1

(% faţă de numărul plantelor răsărite) 

SOIUL CAPE VALJA GALBENĂ DE 
MOLDOVA ATLANTIC 

Mt-neiradiat 0,03 0,00 0,00 0,04 

5 Kr 1,76 4,49* 1,80 2,98 

10 Kr 5,69* 8,03** 5,87* 7,22*

15 Kr 4,08* 6,19* 4,86* 5,14*

DL 5% 3,93 4,09 3,65 2,94 
DL 1% 7,21 7,51 6,72 5,41 
DL 0,1% 15,98 16,66 14,89 11,99 

 

La soiul Cape, frecvenţa maximă a deficienţelor clorofiliene, asigurată 
statistic, a fost înregistrată la doza de 10 Kr (5,69%), iar la varianta iradiată 
cu 15 Kr, aceasta scade la 4,08% fiind, de asemenea, semnificativă. 

Soiul Valja s-a dovedit mai sensibil la iradiere, dozele de 5 şi 15 Kr 
determinând frecvenţe semnificative ale radiomorfozelor clorofiliene. Doza de 10 
Kr a determinat o frecvenţă de 8,03%, valoare distinct semnificativă. Soiurile 
Galbenă de Moldova şi Atlantic s-au comportat după un "model" aproape identic 
cu cel al soiului Cape. 

Radiomorfozele morfologice cele mai frecvent întâlnite au fost: frunze cu 
număr de foliole modificat (1, 2, 4 şi foarte rar 5), frunze cu foliole gofrate, 
deformate, rar fasciaţii ale tulpinilor si piticirea plantelor. În comparaţie cu 
frecvenţa radiomorfozelor clorofiliene, cele morfologice au avut o frecvenţă 
evident mai mare, după cum se observă din tabelul 3. 



Şi de această dată, soiul Valja s-a dovedit a fi mai radiosensibil faţă de 
celelalte trei soiuri, doza de 5 Kr determinând un procent distinct semnificativ de 
anomalii morfologice (23,60%), nu foarte diferit de doza de 15 Kr, cu 27,55% 
radiomorfoze morfologice. În comparaţie cu acestea, doza de iradiere de 10 Kr a 
avut ca efect aproape o dublare a frecvenţei radiomorfozelor morfologice 
(49,61%), foarte semnificativă. 

La soiurile Cape şi Galbenă de Moldova, frecvenţa cea mai mare a acestor 
anomalii se observă la doza de 10 Kr (25,68%, respectiv 26,14%), ambele valori 
fiind distinct semnificative. Comportarea soiului Atlantic diferă de celelalte trei 
soiuri, frecvenţa radiomorfozelor morfologice crescând progresiv de la doza de 5 
Kr la cea de 15 Kr, la această ultimă variantă înregistrându-se o frecvenţă de 
42,72%, foarte semnificativă.  

Tabelul 3 
Influenţa iradierii asupra frecvenţei radiomorfozelor morfologice în generaţia M1

(% faţă de numărul plantelor răsărite) 

SOIUL CAPE VALJA GALBENĂ DE 
MOLDOVA ATLANTIC 

Mt-neiradiat 0,53 0,17 0,00 0,00 

5 Kr 6,40 23,60** 9,47 5,26 

10 Kr 25,68** 49,61*** 26,14** 36,13***

15 Kr 18,58** 27,55** 22,64** 42,72***

DL 5% 7,34 8,95 9,77 6,61 
DL 1% 13,47 16,43 17,94 12,14 
DL 0,1% 29,86 36,41 39,75 26,90 

Din reprezentarea grafică a ecuaţiilor regresiei pătratice (figura 2), se 
observă că frecvenţa totală a radiomorfozelor a diferit de la un soi la altul, cele 
mai ridicate valori fiind înregistrate la soiurile Valja – 10 Kr şi Atlantic 15 Kr. 
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Fig. 2. Influenţa razelor gamma asupra frecvenţei radiomorfozelor în generaţia M1
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Cu excepţia soiului Atlantic, la care frecvenţa radiomorfozelor a crescut pe 
măsura creşterii dozelor de iradiere, la celelalte trei soiuri, frecvenţa maximă a 
fost determinată de doza de 10 Kr. Corelaţiile dintre frecvenţa radiomorfozelor şi 
dozele de iradiere au fost pozitive, neasigurate statistic la soiurile Cape şi Galbenă 
de Moldova şi semnificative la soiurile Valja şi Atlantic. 

 
Gradul de supravieţuire al plantelor în câmp 
În generaţia M1, plantele rezultate din seminţele neiradiate, respectiv din 

variantele martor ale soiurilor studiate, au ajuns la maturitate în proporţii relativ 
asemănătoare, faţă de numărul plantelor răsărite. Gradul cel mai mic de 
supravieţuire s-a înregistrat la soiul Galbenă de Moldova, respectiv 80,0%, pe 
când la soiul Cape, au supravieţuit 83,0% din plantele răsărite. Considerăm că 
diferenţele faţă de cele 94,5% plante răsărite (în medie, la toate variantele martor 
ale celor patru soiuri), s-au datorat unor condiţii nefavorabile de mediu din timpul 
perioadei de vegetaţie. 

La variantele iradiate, numărul, respectiv procentul plantelor supravieţuite a 
scăzut evident, pe măsura creşterii dozelor de iradiere. Acest fapt este pus pe 
seama afectării informaţiei ereditare, ca efect al diferitelor doze de iradiere cu 
radiaţii gamma, care, la rândul său, a favorizat apariţia unor anomalii morfologice 
şi clorofiliene, a unor modificări fiziologice şi biochimice, toate acestea 
concurând la reducerea vitalităţii plantelor şi la moartea a unei mari părţi din 
plantele răsărite. 

În tabelul 4, se prezintă rezultatele privind gradul de supravieţuire al 
plantelor la sfârşitul perioadei de vegetaţie, la cele patru soiuri, pentru toate 
variantele experimentale, în procente faţă de numărul indivizilor trataţi (respectiv 
numărul de seminţe semănate), care a fost acelaşi pentru fiecare variantă în parte, 
în comparaţie cu martorul neiradiat. 

La soiul Cape, dacă plantele au supravieţuit în proporţie de 83,0% la 
varianta martor neiradiată, la doza de 10 Kr, gradul de supravieţuire al plantelor s-
a redus semnificativ, la 60,5%, iar la doza de 15 Kr, au ajuns la maturitate doar 
41,0% din plante, diferenţa de 42,0% faţă de martorul neiradiat fiind distinct 
semnificativă. Prin extrapolare, a rezultat că nivelul DL 50, la soiul Cape, se 
situează cu foarte puţin sub doza de 15 Kr (figura 3). 

Soiul Valja s-a dovedit mai sensibil la influenţa iradierii cu raze gamma. 
Dacă plantele soiului neiradiat au ajuns la maturitate în proporţie de 82,5%, 
dozele de iradiere de 10 şi 15 Kr au determinat o reducere distinct semnificativă a 
procentului plantelor supravieţuite, respectiv 49,5% la doza de 10 Kr şi doar 
24,0% la doza de 15 Kr, această ultimă valoare plasând soiul Valja sub nivelul DL 
50 al soiului Cape (15 Kr). Din analiza curbei de regresie pentru soiul Valja, 
rezultă că nivelul DL 50 este în jurul dozei de iradiere cu raze gamma de 12 Kr. 

Soiul Galbenă de Moldova urmează aproximativ acelaşi model de reacţie 
ca şi soiul Cape, înregistrând o reducere semnificativă a procentului plantelor 
supravieţuite la doza de 10 Kr (58,0%) şi distinct semnificativă la doza de 15 Kr, 
la care au ajuns la maturitate 38,5% din plante. În comparaţie cu varianta martor, 



la care au ajuns la maturitate 80,0% din plante, prin extrapolarea rezultatelor 
obţinute la variantele iradiate, rezultă că nivelul DL 50 la soiul Galbenă de 
Moldova este situat între 14,5 şi 15 Kr. 

La soiul Atlantic, dozele de 10 şi 15 Kr determină o reducere distinct 
semnificativă a gradului de supravieţuire al plantelor, respectiv 51,0% la doza de 
10 Kr şi 33,5% la doza de 15 Kr, ceea ce situează valoarea DL 50 la acest soi, la 
doza de iradiere de circa 13,5 Kr, deci mai aproape de doza maximă folosită de 
noi, decât faţă de cea intermediară, de 10 Kr. 

Tabelul 4 
Influenţa iradierii asupra supravieţuirii plantelor în câmp,  în generaţia M1

(% faţă de numărul seminţelor semănate) 

SOIUL CAPE VALJA GALBENĂ DE 
MOLDOVA ATLANTIC 

Mt-neiradiat 83,0 82,5 80,0 81,5 

5 Kr 70,0 67,5o 66,0 65,5 

10 Kr 60,5o 49,5oo 58,0o 51,0oo

15 Kr 41,0oo 24,0oo 38,5oo 33,5oo

DL 5% 14,03 15,18 15,07 16,36 
DL 1% 25,76 27,88 27,68 30,04 
DL 0,1% 57,08 61,78 61,32 66,56 
DL 50 15 Kr 12 Kr 14,5 Kr 13,5 Kr 
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Fig. 3. Influenţa razelor gamma asupra gradului de supravieţuire al plantelor 

în generaţia M1

 
Curbele de regresie dintre gradul de răsărire al plantelor şi dozele de 

radiaţii gamma folosite (figura 3), în prima generaţie post-iradiere, reliefează o 
reacţie destul de asemănătoare a celor patru soiuri la aplicarea dozelor crescânde 
de radiaţii gamma, valorile coeficienţilor de corelaţie fiind negative şi distinct 
semnificative. 
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CONCLUZII 

1. Deşi rezultatele unor cercetători converg către ideea că dozele mici de iradiere 
pot avea un efect stimulativ asupra răsăririi plantelor în câmp (Sax, 1963; Stan et al., 
1968; Scurtu et al., 1986), rezultatele obţinute ne permit să apreciem că doza de 5 Kr, cea 
mai mică în cazul experienţei noastre, nu are efect stimulativ (la soiurile Valja si Galbenă 
de Moldova diferenţele fiind asigurate statistic) şi deci, poate fi utilizată în scopul 
inducerii de forme mutante (Simioniuc Violeta, 2004). 

3. Testul gradului de răsărire şi supravieţuire al plantelor în câmp a reliefat o 
radiosensibilitate diferită a celor patru soiuri: cel mai radiosensibil a fost soiul Valja (DL 
50 = 12 Kr), urmat de soiul Atlantic (DL 50 = 13,5 Kr). Soiurile Galbenă de Moldova şi 
Cape au fost mai radiorezistente (DL 50 = 15 Kr). 

4. Din datele prezentate, se evidenţiază soiul Valja, cu o mai mare sensibilitate la 
acţiunea iradierilor cu raze gamma, frecvenţa radiomorfozelor la plantele celor patru 
soiuri, în ansamblu, fiind maximă la doza de 10 Kr, urmată de aproape de doza de 15 Kr.  

5. Conform rezultatelor obţinute în generaţia M1 în ceea ce priveşte frecvenţa 
radiomorfozelor, se poate aprecia că aceasta depinde atât de dozele de iradiere aplicate cât 
şi de soiurile experimentate. 
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