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Abstract. The creation of vine on own roots, resistant to filloxera has 
brought about in R .of Moldova for first time. The synthetic-genesis we did 
beginning with 1980. The methods used are backcrosses of vegetal “mule”- DRX-55 
(2n=39) with Seyve Villard, as well as, initial species, polyploidy forms and many 
varieties of V.vinifera. With 1983 we obtained three generations of distantly hybrids 
at which have been regular meiosis and restoration partially or completely of the 
fertility .Among of the hybrids of F5 were distinguished three artificial species: Vitis 
vinifolia Top., V.rotundifera Dad., V.moldavica Dad. Just these species are growing 
on own roots, are flowering and are fertilizing normally because they contents a 
new genome equal n=19, 2n=38, but not as at interspeciefic  hybrid V.vinifera x 
V.rotundifolia DRX-55 (2n=39). 
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INTRODUCERE 

Hibridarea îndepărtată joacă un rol important în ameliorarea genetică a 
viţei de vie pentru că  ea permite îmbinarea  într-un singur genotip a caracterelor 
şi însuşirilor valoroase ce aparţin speciilor,  care în procesul  evoluţiei s-au 
îndepărtat unele de altele. Numai datorită acestei  metode de ameliorare este 
posibilă încrucişarea  în scopul îmbinării caracteristicilor cantitatve şi calitative 
ale recoltei de la specia de cultură  Vitis vinifera L. cu rezistenţa absolută  la  
bolile criptogamice şi dăunători, inclusiv filoxera,  a speciei spontane americane  
V.rotundifolia  Michx. Încrucişarea între ele este foarte dificilă din cauza 
numărului diferit de cromozomi şi apartenenţei la diferite subgenuri – Euvitis 
(2n=38), respectiv Muscadinia (2n=40). Dimpotrivă, hibridarea în cardrul 
subgenului Euvitis, dintre Vitis vinifra L. şi diferiţi reprezentanţi ai altor secţii cu 
acelaşi număr de cromozomi (2n=38) se efectuează relativ uşor, iar descendenţii 
acestora, sub denumirea generală de hibrizi direct – producători, de regulă sunt 
rezistenţi la boli şi dăunători, suficient de roditori, însă recolta lor este de o 
calitate inferioară faţă de soiurile de Vitis vinifera L. 

MATERIAL ŞI METODA DE CERCETARE 
Investigaţile citologice au fost efectuate în 2005 la descendenţii hibrizilor de F5, 

F4, F3 şi anume: DRX-M5-720 (104 plante), DRX-M5-722 (135 plante),DRX-M5-723 
(60 plante), DRX-M5-724 (504 plante),DRX-M5-732 (30 plante), DRX-M5-735(48 
plante), DRX-M5-740 (139 plante), DRX-M5-741 (72 plante), DRX-M5-745 (4 plante), 
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DRX-M5-757 (9 plante), DRX-M3-11, 14, 28,38,39 (134 plante), DRX-M4-542, 546, 
604 (60 plante). Ca metodă de stabilire a numărului de cromozomi în celulele 
somatice de la plantele tinere, s-a utilizat cea pentru pregătirea preparatelor 
citologice temporare, colorate cu propion-lacmoid (după Captari,1967). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pentru prima dată, la hibrizii parţial fertili din generaţia F3, s-a observat 
apariţia grăunciorilor de polen normali după mărime şi formă, aidoma ca la 
soiurile europene standard (Topală, 1983,1987). Aceste date experimentale 
dovedesc începerea procesului propriu zis de sintezogeneză a speciilor  
sintetice de viţă de vie în R. Moldova. In anul 1987, la hibrizii F3, care au intrat 
pe rod, s-a impulsionat cu putere procesul de sintezogeneză a speciilor sintetice 
de viţă de vie prin efectuarea în condiţii “ex-situ” a două combinaţii de 
retroîncrucişare cu polen proaspăt colectat de la doi hibrizii Seyve Villari: DRX-
M3-90 x S.V.20-366 şi DRX-M3-232 x S.V.12-309. Astfel, în urma acestor două 
retroîncrucişări s-a creat o populaţie nouă de hibrizii îndepărtaţi în număr de 
peste 200, care au constituit generaţia F4. Acest fapt ne permite să emitem 
postulatul conform căruia, crearea generaţiei a treia şi obţinerea următoarelor 
generaţii de hibrizi îndepărtaţi în genofondul hibrid, va fi prezentă întreaga gamă 
de genotipuri, de la forme absolut sterile, semifertile, până la forme cu fertilitatea 
restabilită sau poate chiar mai înaltă, aidoma soiurilor europene; în acelaşi timp, 
procentul formelor autofertile creşte cu mărirea numărului de generaţii, iar al 
formelor sterile va scădea simţitor (Topală, Istrati, 2005). 

De la un număr restrâns de retroîncrucişari cu hibrizii F4 s-au creat 
aproximativ 80 de plante F5, obţinute de la încrucişări cu destinaţie specială. 

Generaţia de hibrizi îndepărtaţi F5 s-a plantat în 2001 pe lotul experimental 
al INVV. Unii din hibrizii acestei generaţii, în 2003 au înflorit şi, judecând după 
mărimea şi forma normală a grăuncioarelor de polen, similară absolut cu a 
soiurile bisexuate standard de viţă de vie, constatăm că meioza decurge fără 
dereglări, iar fertilitatea la hibrizii F5 s-a restabilit complet. Aceste date 
experimentale sunt o dovadă incontestabilă a finisării sintezogenezei la speciile  
sintetice de viţă de vie în condiţii naturale şi stoparea reacţiilor biochimice 
complexe în nucleele celulelor-mamă a polenului şi celulelor-mamă a ovulelor 
sub interacţiunea factorilor interni şi externi (Topală, Dadu, Istrati, 2005). 

Aşadar, pentru prima dată în lume s-a realizat sintezogeneza unui număr 
suficient de specii sintetice de viţă de vie, care îmbină reuşit într-un singur 
genotip genomul speciei de cultură Vitis vinifera (n=19) şi genomul speciei 
spontane americane (n=20). Valoarea acesteia constă în  imunitatea absolută la 
boli şi dăunători, inclusiv filoxera. Sub acţiunea backcrossurilor bine planificate 
şi efectuate cu polen proaspăt colectat, în primul rând s-a impulsionat cu  putere 
sintezogeneza speciilor sintetice, iar în al doilea rând s-a forţat eliminarea în 
citoplasmă a cromozomului «buclucaş», care era cauza tuturor dereglărilor 
(perturbaţiilor) în  meioza  ambelor gametofite - feminin şi masculin, adică a 
sterilităţii absolute a polenului şi fertilităţii nule la hibrizii F1, F2, chiar şi la unii 
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hibrizi F3 sau a incapacităţii de a fructifica şi forma boabe cu seminţe în 
condiţii «ex-situ» şi «in-situ» la hibrizii F1, F2 şi la unii hibrizi F3. Hibrizii cu 
numărul impar de cromozomi în celulele somatice sunt sterili, nu fructifică, şi 
după Groriunov sunt numiţi “catâri vegetali” prin analogie cu “catârii animali”, 
care există pe Terra 4000 ani, dar nu dau urmaşi. 

În procesul unic de sintezogeneză a speciilor sintetice de viţă de vie s-au 
stabilit 4 etape principale şi anume: 

1) etapa de sintezogeneză preliminară, efectuată de savanţii americani 
A.Wylie (1868,1871), L. Detjen (1919 a, b), care începe cu crearea hibrizilor 
îndepărtaţi F1, dintre V.vinifera şi V.rotundifolia; etapa se finalizează cu 
crearea DRX-lor de R.Dunstan(1962-1964): DRX-58-5, DRX-60-24, 
DRX-55 etc., ce conţin în celulele somatice numărul diploid de 
cromozomi egal cu 2n=39; 

2) etapa de sintezogeneză propriu zisă a speciilor sintetice de viţă 
de vie care începe cu efectuarea retroîncrucişărilor ”in-situ”: DRX-55 x 
Aramon x V.riparia, apoi continuă cu backcrossurile cu speciile parentale, 
hibrizii Seyve Villari şi formele poliploide. Ca rezultat s-a creat o 
populaţie nouă de hibrizi îndepărtaţi indigeni (F3) în număr de 412. 
Impulsionarea cu putere a procesului de sintezogeneză s-a produs în 
condiţii „ex-situ” prin efectuarea a două backcrossuri: DRX-M3-90 x 
S.V.20-366 şi DRX-M3-232 x S.V.12-309. Astfel a fost creată generaţia 
F4, care includea peste 200 de hibrizi indigeni;   

3) pe baza hibrizilor F4 au fost create cca. 80 plante hibride F5 de la 
încrucişări cu destinaţie specială: DRX-M4-510 x Moldova (28 plante), 
DRX-M4-520 x GM-325-58 (11 plante), DRX-M4-520 x Cristal (28 
plante), cât şi puieţi obţinuţi din seminţe de la polenizarea liberă a florilor. 

4)  în F5, în condiţii „ex-situ”, s-au efectuat cele mai importante 
evenimente din ciclul lung al sintezogenezei. În primul rând, aici s-a 
finisat şi s-a stins treptat procesul de sintezogeneză al speciilor sintetice de 
viţă de vie sub interacţiunea factorilor interni şi externi; în al doilea rând, aici s-a 
finalizat sinteza genomului nou al viţei de vie prin eliminarea definitiva şi 
ireversibilă în citoplasmă a cromozomului fără pereche, numit «buclucaş», fapt 
ce atestă numărarea directă a cromozomilor în celulele somatice (n=19, 2n=38); 
în al treilea rând, la hibrizii F5 s-a constatat decurgerea meiozei fără dereglări 
în ambele gametofite, dacă avem în vedere mărimea şi forma normală a 
grăunciorilor de polen, similare cu ale soiurilor bisexuate de V.vinifera  L.; 
în final, aici se realizează apogeul sintezogenezei – restabilirea fertilităţii, 
adică a însuşirii fundamentale a plantei de a fructifica. Acestea sunt 
etapele de transformarea radicală a hibridului steril DRX-55 („catâr 
vegetal”) în specie sintetică, ce îmbină armonios, într-un singur genotip, 
calitatea recoltei cu rezistenţa la boli şi dăunători, inclusiv filoxera. 
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CONCLUZII 
1. Pentru prima dată s-a sintetizat genomul nou al viţei de vie (n=19) din 
genomul speciei de cultură V.vinifra (n=19) şi genomul speciei spontane  
americane, rezistentă la filoxeră (n=20). 
2. Între hibrizii F5 au fost depistate speciile sintetice V.vinifolia Top., 
V.rotundifera Dad., V.moldavica Dad. etc., care sunt exponenţii genomului nou 
al viţei de vie şi care îmbină reuşit calitatea recoltei cu rezistenţa. 
3. A fost recreată specia  V.vinifera L., care s-a cultivat pe rădăcini proprii până 
la apariţia filoxerei (1868) şi care se deosebeşte prin faptul că originea ei este 
hibridogenă.  
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