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INTRODUCERE 
 
 

Teza de doctorat „Cercetări privind îmbogăţirea fondului genetic la Calendula” are ca 
obiectiv studiul variabilităţii fenotipice şi moleculare la diferite genotipuri de Calendula, 
identificarea genitorilor adecvaţi unor obiective moderne de ameliorare şi realizarea unor 
hibridărilor intra- şi interspecifice în scopul provocării variabilităţii artificiale necesare creării 
unor noi cultivaruri, precum şi studiului determinismului genetic al principalelor caracteristici de 
interes agronomic. 

Motivaţia alegerii temei a constituit-o dorinţa studierii aprofundate a unor specii ale 
genului Calendula, îndeosebi a speciei C. officinalis L. (gălbenelele), şi îmbogăţirea fondului de 
germoplasmă existent cu noi genotipuri, în scopul realizării unei baze de selecţie utilă pentru 
crearea de noi soiuri. 

Prin materialul biologic analizat şi modul de lucru, studiul se distinge prin originalitate, 
întrucât o asemenea evaluare a variabilităţii fenotipice şi moleculare, respectiv studiul eredităţii 
unor caracteristici de interes pe baza descendenţilor hibrizi obţinuţi din încrucişări dialele, a fost 
efectuată pentru prima dată în România. 

În cadrul doctoranturii s-a conceput şi crearea unei baze de date cu caracteristicile 
fenotipice ale plantelor şi seminţelor, care să fie utilă pentru identificarea genotipurilor şi să 
ofere informaţii relevante cu privire la corelaţiile fenotipice dintre caracteristicile seminţelor, 
plantelor şi capacitatea, respectiv procentul lor de germinare. 

Rezultatele obţinute pot fi extrem de utile în vederea îmbunătăţirii procesului obţinerii de 
noi genotipuri şi alegerii cât mai judicioase a genitorilor pentru lucrările de ameliorare. 

În cadrul tezei de doctorat, în primă etapă, s-a avut în vedere studiul aprofundat al 
stadiului cercetărilor în domeniu şi investigarea aprofundată a literaturii de specialitate, a 
cercetărilor efectuate şi rezultatelor obţinute pe plan naţional şi mondial. 

În cadrul cercetărilor proprii, s-a efectuat un studiu exhaustiv, la nivel fenotipic şi 
molecular, la 45 de genotipuri aparţinând la şase specii de Calendula (cu provenienţe diferite, 
obţinute prin demersuri proprii, cu particularităţi adecvate, în funcţie de obiectivele propuse în 
cadrul doctoranturii). 

Identificarea judicioasă a genitorilor pentru provocarea variabilităţii artificiale şi pentru 
studiul determinismului genetic al unor caracteristici de interes pentru ameliorarea şi cultura 
gălbenelelor a avut loc atât pe baza unor metode clasice (analize fenotipice), cât şi prin 
intermediul unor metode moderne, neconvenţionale. 

Caracterizarea moleculară a speciilor s-a realizat cu ajutorul markerilor RAPD 
(Randomly Amplified Polymorphic DNA). Această etapă s-a desfăşurat în cadrul 
Departamentului de Biotehnologii al USAMV Cluj-Napoca, având ca suport financiar un grant 
tip BD, câştigat prin competiţie CNCSIS în calitate de director, axat pe problematicile actualei 
teze. Rezultatele obţinute prin tehnica RAPD au fost încurajatoare şi au permis estimarea 
gradului de înrudire genetică dintre specii prin construirea dendrogramei. 

În cadrul doctoranturii, activităţi consistente au fost desfăşurate în vederea selecţiei unor 
genotipuri valoroase, în special prin prisma valorii lor ornamentale, în scopul utilizării lor ca 
genitori pentru crearea de variabilitate artificială. Prin includerea genotipurilor selecţionate ca 
forme parentale într-un program de hibridări artificiale, s-au obţinut hibrizi F1 şi F2, astfel încât a 
fost posibilă şi analiza plantelor din aceste generaţii şi obţinerea unor rezultate originale privind 
variabilitatea indusă prin hibridări artificiale şi heritabilitatea principalelor carecteristici de 
interes decorativ şi agronomic la Calendula. 
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CAPITOLUL I 
 

IMPORTANŢA, UTILIZAREA ŞI COMPOZIŢIA CHIMICĂ A 
PLANTELOR DE CALENDULA 

 
1.1. IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A PLANTELOR DE CALENDULA 

 
Gălbenelele au o importantă valoare economică, cultivarea lor cunoscând o creştere 

continuă în ultimii ani, datorită lărgirii considerabile a spectrului de utilizare a materiei prime 
(flori, frunze şi seminţe) ca sursă de obţinere a uleiurilor, apreciate în mod deosebit pentru 
compoziţia lor (JANISZOWSKA şi RIGIER, 1985). Astfel, pentru acest scop, în ultimul 
deceniu, în spaţiul Uniunii Europene au fost adoptate „Programe de cercetare şi implementare” a 
speciei Calendula officinalis L. (www.nf-2001.org.). Conform datelor statistice, după popularitate 
şi arealul de cultivare, gălbenelele sunt depăşite doar de muşeţel, însă se situează cu mult 
înaintea jaleşului, odoleanului, sunătoarei şi altor specii medicinale cunoscute (HOPPE, 1997). 
 

1.2. UTILIZAREA PLANTELOR DIN GENUL CALENDULA 
 

Dintre cele aprox. 25 de specii ale genului Calendula, specia cea mai utilizată în cultură, 
în medicina umană, veterinară şi în diferite ramuri industriale, este C. officinalis L. (gălbenelele). 
 

1.2.1. Utilizarea Calendulei în scopuri ornamentale 
 

Gălbenelele au fost utilizate prima dată ca plante ornamentale datorită inflorescenţelor 
decorative, şi abia mai târziu ca plante medicinale, după descoperirea şi aprecierea calităţilor lor 
curative (KEMPER, 1999; GONCEARIUC, 2001, 2003). Încă din antichitate, unele popoare, 
precum egiptenii, grecii, induşii şi arabii cultivau această plantă pentru înfrumuseţarea grădinilor 
(VERZEA şi STOIANOV, 2001). Pentru decor se folosesc genotipuri cu flori involte, colorate în 
galben, galben-portocaliu sau portocaliu intens, cu talia înaltă şi flori bătute (ŞELARU, 2004). 

O valoare ornamentală deosebită au genotipurile cu florile din inflorescenţă diferit 
colorate şi genotipurile cu flori bătute, intens colorate (Figura 1.1.). 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Inflorescenţe de gălbenele diferit colorate 
(Original, Grădina Botanică USAMV, Cluj-Napoca) 
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1.2.2. Utilizarea Calendulei în scopuri terapeutice 
  

Dioscorides, medic militar şi filozof grec, a descris pentru prima dată gălbenelele în 
tratatul său „De materia medica” („Despre medicamente”, scrisă se pare între anii 60-80 d. Hr.), 
ca fiind plante cu proprietăţi terapeutice, folosind infuzia acestora în tratamentul bolilor de ficat 
şi ca mijloc de eliminare a durerilor organelor. Lucrarea a constituit o remarcabilă sinteză a 
cunoştinţelor medicale greco-romane şi secole întregi a fost consultată de medici europeni 
(COIFAN, 2003). În medicina populară, plantele se culeg şi se utilizează pentru flori, tulpină şi 
frunze (PĂUN, 1995; MUNTEAN, 2007). 

Din cele 25 de specii ale genului Calendula, în practica medicală, datorită principiilor 
active este mult utilizată specia C. officinalis L., şi mai puţin utilizată specia C. arvensis L. 
(HEYN şi colab., 1974; GONCEARIUC, 2003). 

- În medicina umană: plantele de Calendula se utilizează sub formă de ceai, infuzii, 
decocturi, tincturi (BLUMENTHAL, 1998), pentru boli gastro-intestinale, de ficat, crampe, ulcer 
stomacal, duodenal, icter, hemoroizi, ca vermifug, cicatrizant intern, în tratamentul de cancer al 
pielii (GRAF, 2000). Plantele au acţiune: emanagogă, coleretică, antispastică, bactericidă, 
anticancerigenă, pentru tratarea plăgilor, rănilor, înţepăturilor de insecte, degerăturilor, arsurilor, 
acneei (KLOUCHEK-POPOVA, 1982). 

Alifia se utilizează în: tratarea afecţiunilor pielii, dermatitelor, ulceraţiilor în flebite, 
ulcere varicoase, fistule, degerături, arsuri, micoze. Extractele din flori uscate au fost menţionate 
şi pentru rolul inhibitor asupra replicării virusului imunodeficienţei umane (HIV-1) 
(KALVATCHEV şi colab., 1997). 

- În medicina veterinară: materia primă de gălbenele este utilizată la prepararea tincturii 
şi a diferitelor extracte folosite pentru tratarea afecţiunilor ce apar la animale (GRELA şi 
SEMBRATOWICZ, 1998). Prin studii de ultrastructură a celulelor parenchimatice din ficatul 
animalelor ce prezintă tumoarea Walker s-a demonstrat ca aceasta poate fi tratată folosind 
extractele din gălbenele (MISCĂLENCU şi colab., 1997). Tinctura obţinută din C. officinalis L. şi 
C. arvensis L. prezintă proprietăţi homeopatice, antivirale, efect sedativ şi hipotensiv. 

La USAMV Cluj-Napoca, au fost efectuate studii privind efectul benefic al extractului 
alcoolic de C. officinalis L. asupra imunităţii celulare la ecvine (BOLFĂ, 2010). 

 
1.2.3. Utilizarea Calendulei în alimentaţie 
 
Sub aspect alimentar, C. officinalis L. (gălbenelele) este destul de solicitată în multe ţări 

europene, precum Germania, Anglia, Olanda, Franţa. Planta are o aromă dulce, uşor răşinoasă, 
petalele au gust delicat, aromat şi puţin amărui, frunzele sunt uşor piperate. 

Utilizare: sub formă de salate, ca ingredient sau condiment alimentar, având avantajul 
unui preţ redus în comparaţie cu alte condimente orientale (ISMAGILOV şi CARJA, 2000). 

În Europa, gălbenelele se folosesc ca înlocuitor al şofranului (în ceea ce priveşte 
culoarea, nu şi gustul), iar din florile ligulate se extrage un colorant alimentar, utilizat în 
industria margarinei, untului, pastelor făinoase etc. (PĂUN, 1995). 

 
1.2.4. Alte utilizări ale Calendulei 
 
Extractul de Calendula se foloseşte în industria cosmetică, sub formă de pastă de dinţi, 

şampoane, loţiuni, creme etc. (REIDER şi colab., 2001), cu efecte remarcabile asupra tenului şi 
cavităţii bucale (AVRAMOVA, 1988). Florile pot fi utilizate în calitate de repelenţi, deoarece 
semănate lângă trandafiri reduc atacul de afide. 

Tincturile şi infuziile de gălbenele pot fi utilizate cu succes pentru anihilarea acţiunii 
fluturilor, ţânţarilor (METSPALU şi colab., 2003). 
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Din seminţe se extrage uleiul calendic, utilizat industrial şi în arta picturii (PĂUN, 1995; 
www.nf-2001.org.), iar şroturile de seminţe bogate în proteine se folosesc în furajarea 
animalelor. Ca plante melifere, gălbenelele sunt intens vizitate de albine, atrase de culoarea şi 
conţinutul în polen al inflorescenţelor (PASTUSHENKO şi colab., 1990). 

 
1.3. CONŢINUTUL ÎN PRINCIPII ACTIVE A PLANTELOR DE CALENDULA 
 
Proprietăţile terapeutice ale gălbenelelor sunt determinate de complexul de substanţe 

biologic active, pe care acestea le conţin. 
Compuşi cu structură izoprenoidică şi derivaţi 
Uleiuri volatile - conferă miros caracteristic şi diferă în materia primă proaspătă şi cea 

uscată: florile proaspete conţin între 0,1-0,2%, iar florile uscate 0,03% („Flora d’Italia”, 1994). 
Saponine – substanţe naturale vegetale, favorizează solubilizarea şi absorbţia unor 

produşi. În florile de Calendula se găsesc saponozidele A, B, C, D, F, conţinutul total fiind de 
aproximativ 6,25% (VIDAL şi ELIAS, 1989). 

Alcooli triterpenici – pot apărea în plantele de Calendula atât sub formă liberă cât şi 
esterificaţi (PINTEA, 2001). 

Carotenoide - asigură culoarea galbenă, portocalie, roşie sau albastră ţesuturilor în care 
sunt localizate. Florile de Calendula fac parte din categoria plantelor care sintetizează cantităţi 
însemnate de carotenoide (BACO, 2002). 

Compuşi fenolici 
Flavonoizii - florile ligulate (funcţional femele) au un conţinut mai ridicat în flavonoide 

comparativ cu florile cu receptacul. 
Acizi fenolici – florile şi receptaculii conţin, după unii autori, circa 105 mg acizi fenolici 

la 100 g material uscat. Urmare a unor cercetări efectuate s-a demonstrat faptul că între 
conţinutul de polifenoli şi favonoizi şi administrarea îngrăşămintelor pe bază NPK există o 
corelaţie strânsă, pozitivă (OCIOSZINSKA şi colab., 1977). 

Acizi graşi 
Din totalul acizilor graşi ai uleiului calendic 50-60% sunt reprezentaţi de acidul calendic, 

un acid gras polinesaturat lipsit de toxicitate, cu proprietăţi antiinflamatoare in vivo şi care 
acţionează ca inhibitor (in vitro) (DELLA şi colab., 1991). Unele cercetări au scos în evidenţă 
un conţinut mai mic de acid calendic în seminţele verzi (aprox. 8,62%), conţinut ce creşte la 
26,6% la seminţele imature şi ajunge la 53,0% la cele mature (FRITSCHE şi HORNUNG, 
1999), sau chiar la 60,0% (MCLEAN şi CLARK, 1956). 
 Poliglucide 

Florile de Calendula se caracterizează prin prezenţa unor cantităţi destul de însemnate de 
poliglucide: pectine, hemiceluluoze şi poliglucide solubile în apă, cu rol în sudura ţesuturilor şi 
reglarea permeabilităţii celulare (PINTEA, 2001). 

Compuşi cu azot 
Alatoniana – în Calendulae flores cum receptaculis conţinutul este de 0,55-0,60% iar în 

Calendulae flores sin receptaculis este de 0,25-0,30% (OCIOSZINSKA şi colab., 1977). 
Proteine şi aminoacizi – apar doar în seminţe iar la specia C. arvensis L., în faza de 

înflorire au dozaţi, prin RP-HPLC, 15 aminoacizi sub formă liberă sau legată (PINTEA, 2001). 
Alte substanţe 
Hidrocarburi saturate – reprezintă cca. 0,015% din greutatea florilor de gălbenele. 
Vitamina C – unul dintre nutrienţii indispensabili pentru buna funcţionare a tuturor 

organismelor vii, se găseşte în cantităţi cuprinse între 0,133% şi 0,310%. 
Substanţe minerale: K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Cr, Se, Ni, I, Al, Sr, Pb; conţinutul 

lor în cenuşă este de cca. 8,01% (ISAAC, 1992). 
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1.4. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND LUCRĂRILE 
       DE AMELIORARE LA CALENDULA 

 
1.4.1. Importanţa ameliorării speciilor de Calendula 

 
Prin lucrările de ameliorare la Calendula se urmăreşte crearea unor cultivaruri noi, 

valoroase, care să depăşească prin particularităţile lor cultivarurile existente, sau să posede 
anumite caracteristici datorită cărora să fie superioare formelor cultivate sau din flora spontană. 

Obţinerea de noi genotipuri presupune existenţa unor obiective precise şi o variabilitate 
suficient de vastă a materialului biologic, variabilitate care să permită depistarea unor forme noi, 
corespunzătoare scopurilor vizate de ameliorator (ARDELEAN şi colab., 2006). 

Ameliorarea cuprinde „ansamblul de metode utilizate în vederea obţinerii şi menţinerii 
creaţiilor genetice pe baza unor metodologii proprii de investigare şi aplicare” (SAVATTI şi 
colab., 2004). Istoria ameliorării plantelor horticole decorative a cunoscut trei perioade distincte: 
perioadă „empirică” când au apărut primele soiuri de plante ornamentale; perioada Renaşterii, 
încep primele lucrări de ameliorare a plantelor decorative; cea de-a treia perioadă, când s-au 
efectuat primele hibridări intra- şi interspecifice (ARDELEAN, 1986). 
 La noi în ţară, realizări remarcabile în domeniul ameliorării plantelor floricole s-au 
obţinut în perioada modernă, după înfiinţarea ICAR-ului, în anul 1927, şi ulterior a 
laboratoarelor de biologie şi ameliorare (SESTRAŞ, 2004). 

 
1.4.2. Principalele obiective de ameliorare la Calendula şi posibilităţi de realizare 
 

Obiectivele de ameliorare, la plantele genului Calendula, dar mai ales a speciei 
Calendula officinalis L. (gălbenelele), sunt impuse de multiplele utilizări ale acestor. 

Aceste obiective pot fi orientate spre următoarele direcţii: 
- în scop ornamental, obţinea genotipurilor cu talie înaltă, flori bătute, aspect decorativ 

deosebit, menţinerea caracteristicilor decorative o perioadă cât mai lungă, rezistente la factori de 
stres, la atacul bolilor şi dăunătorilor, rezistenţa plantelor ca flori tăiate; 

- în scop industrial, crearea genotipurilor cu flori involte, cu un conţinut al plantelor şi 
seminţelor cât mai bogat în uleiuri şi substanţe utile; 

- în scop medicinal, obţinerea genotipurilor cu flori intens colorate în portocaliu şi portocaliu 
închis, cu un conţinut ridicat în uleiuri şi principii active. 

Talia şi vigoare plantei – la genotipurile utilizate în decorul grădinilor, parcurilor, a 
interioarelor acest obiectiv de ameliorare este mai mult decât necesar. Pentru acest scop sunt de 
preferat genotipurile cu talia înaltă, viguroase, habitus bogat, cu număr cât mai mare de 
ramificaţii şi inflorescenţe. 

Formele târâtoare prezintă un interes scăzut pentru lucrările de creare a soiurilor 
ornamentale, dar pot fi de interes pentru obiective speciale, un exemplu relevant în acest sens 
fiind soiul „Skyfire”, din specia C. alata, folosit ca înlocuitor de gazon. 

Rezistenţa ca şi flori tăiate - datorită frumuseţii lor gălbenele sunt apreciate, nu numai în 
decorul spaţiilor verzi ci şi în aranjamentele florale, sau pentru decorul interioarelor ca şi flori 
tăiate. După ŞELARU (2004), durata de păstrare ca şi flori tăiate este de 4-5 zile, dacă sunt 
ţinute în vase cu apă schimbată zilnic sau o dată la două zile. 

Lucrările de ameliorare, la speciile genului Calendula, ar putea fi direcţionate spre 
crearea de noi soiuri cu o rezistenţă mare ca şi flori tăiate, îndeosebi la specia Calendula 
officinalis L. (gălbenelele). 

Tipul florilor (simple şi involte): - dintre cele aproximativ 25 de specii ale genului 
Calendula flori involte sunt întâlnite doar la specia C. officinalis L., la celelalte specii 
inflorescenţele au doar flori simple. 
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Diametrul inflorescenţelor şi lungimea petalelor au valoare decorativă, iar tipul 
inflorescenţei influenţează producţia de materie primă la hectar. 

Cercetările din domeniu confirmă faptul că între tipul inflorescenţelor şi producţia de 
materie primă la hectar, există o corelaţie strânsă, pozitivă (VERZEA şi STOIANOV, 2001; 
BRÂNZILĂ, 2005). 

Culoarea inflorescenţei: - culorile de bază ale gălbenelelor sunt galben şi portocaliu, dar 
există şi alte nuanţe ce derivă din culorile de bază: galben închis, galben-portocaliu, portocaliu 
cu diferite striaţii de alb, cărămiziu, etc. O temă deosebit de interesantă ar putea-o constituii 
obţinerea genotipurilor cu inflorescenţe colorate în cărămiziu, roşu, vişiniu închis sau deschis, 
precum şi crearea genotipurilor cu inflorescenţe bicolore. 

Consider că una dintre cele mai mari realizări în domeniul geneticii şi ameliorării 
gălbenelelor ar fi obţinerea „gălbenelelor roşii”. 

Productivitatea - însuşire biologică complexă ce constituitei obiectivul principal al 
majorităţii programelor de ameliorare (SESTRAŞ, 2004). Capacitatea de producţie este 
influenţată atât de baza ereditară a genotipului cât şi de condiţiile de mediu. Vigoarea plantelor 
este dată de tipul de creştere, înălţimea tulpinii, numărul şi grosimea ramificaţiilor. 

Ereditatea caracterului este controlată de poligene şi din acest motiv analiza eredităţii este 
dificil de efectuat la orice specie de plante (SESTRAŞ şi colab., 2009). 

Rezistenţa la boli şi dăunători – plantele ornamentale, sunt susceptibile la atacul bolilor şi 
dăunătorilor care le pot deprecia aspectul decorativ. Boli întâlnite în cultură: făinarea, pătarea 
brună, pătarea cenuşie, iar dintre dăunători: Aphis spp. În materia prima depozitată au fost 
sesizate insecte de Ptinus fur L. şi Atopus pulsatorium L. (BRÂNZILĂ, 2005). 

Crearea de genotipuri rezistente la atacul de boli şi dăunători rămâne un obiectiv de 
interes major, în ameliorare genului Calendula. 

 
1.4.3. Metode de ameliorare a speciilor genului Calendula 
 
Selecţia în populaţii naturale - a fost una dintre cele mai folosite metode de ameliorare, 

prin care au fost selecţionate şi unele populaţii locale, cultivate în grădinile particulare din 
mediul rural. Metoda constă în recoltarea seminţelor de la plante valoroase, rezultate din 
fecundări libere, semănarea, obţinerea hibrizilor şi alegerea indivizilor ce prezintă caractere 
favorabile, urmată de propagarea lor pe cale seminală. 

Prin utilizarea acestei metode s-au acumulat o serie de cunoştinţe despre capacitatea 
diferitelor provenienţe de a-şi transmite în descendenţă caracterele, despre potenţialul genetic al 
unor populaţii, cunoştinţe utile în lucrările de ameliorare (ARDELEAN şi colab., 2006). 

Hibridarea intraspecifică - datorită faptului că marea majoritate a cultivarurilor de C. 
officinalis L. au acelaşi număr de cromozomi, hibridarea intraspecifică constituie cea mai la 
îndemână şi mai larg folosită metodă de creare a variabilităţii necesare selecţiei. Crearea 
soiurilor de gălbenele cu potenţial biologic ridicat şi calitate superioară a materiei prime a 
constituit o preocupare a multor cercetători, reuşindu-se acumularea unui material genetic 
valoros, precum şi crearea unor soiuri noi. 

În lucrările de ameliorare, în special la formele cu numărul de cromozomi 2n=32, s-a 
dovedit eficientă selecţia genotipurilor utile după mărimea antodiilor (LEWANDOWSKI şi 
BRZKIN, 1982). 

În România, prin hibridări intraspecifice a fost obţinut soiul Petrana, acesta fiind în mod 
concret creat prin încrucişări repetate între un soi cehoslovac (Plamen) şi o populaţie locală de 
Albota, şi evident, selecţie (DIACONU, 1992). 

În Republica Moldova au fost create două soiuri de gălbenele Natali şi Diana, prin 
hibridări intraspecifice repetate, având ca forme parentale două linii consangvinizate 
(GONCEARIUC, 2003). 
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Pentru scopuri medicinale se manifestă o tendinţa evidentă orientată spre crearea soiurilor 
cu florile ligulate colorate în portocaliu închis, deoarece, conform datelor din literatură, între 
culoare şi conţinutul în principii active există o legătură directă, pozitivă (CRĂCIUN, 1976). 

Hibridarea interspecifică – este cunoscută şi sub denumirea de hibridare îndepărtată şi 
reprezintă o metodă prin care se poate obţine o variabilitate foarte amplă, utilizată în ameliorare 
încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Multe caracteristici pe care amelioratorul le doreşte pentru un nou soi sau hibrid 
comercial nu pot fi identificate în colecţiile de soiuri şi cultivaruri ale speciei cu care lucrează şi, 
deci nu pot fi valorificate cu ajutorul hibridărilor intraspecifice. 

Aceste caracteristici pot fi depistate la indivizi aparţinând unei specii înrudite iar o 
modalitate de încorporare a acestor caracteristici în noile soiuri o constituie hibridarea 
îndepărtată (ARDELEAN şi colab, 2006). 

În cadrul genului Calendula, specia C. oficinalis L. (gălbenelele) cuprinde genotipuri cu 
multiple utilităţi: ornamentale, medicinale, industriale etc. Valoarea ornamentală deosebită a 
gălbenelelor este dată de talia plantelor, de florile involte, antodiile cu diametrul de 3-4 cm, 
coloritul diferit al florilor ligulate şi tubulare. 

Celelalte specii nu prezintă valoare decorativă deosebită, deoarece plantele au ramificaţii 
plagiotrope sau târâtoare, flori mici, colorate, atât florile ligulate cât şi cele tubulare, în aceleaşi 
nuanţe de galben sau portocaliu. 

Din punct de vedere al proprietăţilor terapeutice, în afară de specia C.oficinalis L., 
principii active mai conţine doar specia C. arvensis L. (BRÎNZILĂ, 2005), astfel că hibridările 
dintre forme adecvate aparţinând celor două specii constituie o metodă eficientă pentru crearea 
unor cultivaruri noi, foarte valoroase. 

Pe lângă metodele de ameliorare prezentate, pot fi utilizate şi alte metode de provocare a 
variabilităţii şi selecţie în scopul creării unor cultivaruri noi, printre care poliploidia, selecţia 
mutantelor naturale sau a celor induse prin mutageneză artificială etc. 

Tratamentele cu substanţe mutagene sau poliploidizante se efectuează în general, numai 
asupra materialului semincer. 
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CAPITOLUL II 
 

MATERIALUL BIOLOGIC STUDIAT ŞI METODELE DE LUCRU UTILIZATE 
 

2.1. MATERIALUL BIOLOGIC STUDIAT 
 

În vederea derulării programului de cercetare propus, s-au făcut demersuri personale la 
diferite instituţii de cercetare şi învăţământ din Europa, în special la grădini botanice afiliate unor 
universităţi, pentru obţinerea materialului biologic necesar, reprezentat de seminţe de la diverse 
genotipuri de Calendula. S-a dorit iniţierea unei micro-colecţii care să constituie punctul de 
plecare în identificarea unor potenţiali genitori (cu valoare decorativă, agronomică, rezistenţă la 
factori de stres, boli şi dăunători etc.), pentru lucrările de ameliorare. 

În urma demersurilor efectuate au fost colecţionate seminţe de la 46 de provenienţe de 
Calendula, din 12 ţări (Tabelul 2.1.). 

 
Tabelul 2.1. 

Genotipurile studiate în micro-colecţie şi provenienţa acestora 
Nr. Specia Genotipul Proveninţa 
1 C. officinalis 122GE2822-0002 University of Copenhagen Botanical Garden (Denmark) 
2 C. officinalis 123GEHortus Hudae University of Copenhagen Botanical Garden (Denmark) 
3 C. arvensis 121GE2822-0001 University of Copenhagen Botanical Garden (Denmark) 
4 C. stellata Cav. 124GE2822-04 University of Copenhagen Botanical Garden (Denmark) 
5 C. officinalis C. officinalis L.D.a Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Biologie, 10115 (Germany) 
6 C. officinalis C. officinalis L.B Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux (Belgia) 
7 C. arvensis C. arvensis L.B Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux (Belgia) 
8 C. officinalis C. officinalis F.a Jardin des Plantes de Rouen, 76100 (France) 
9 C. arvensis C. arvensis F Jardin des Plantes de Rouen, 76100 (France) 

10 C. officinalis C. officinalis SLO Botanical Garden of Ljubljana (Slovenia) 
11 C. arvensis C. arvensis SLO Botanical Garden of Ljubljana (Slovenia) 
12 C. officinalis Prolifera Nr.215 Botanische Garten der Universität Göttingen, 37073 (Germany) 
13 C. officinalis Prolifera Nr.214 Botanische Garten der Universität Göttingen, 37073 (Germany) 
14 C. officinalis Bon-Bon Orange National Botanic Garden of Latvia, Salaspils, LV-2169 
15 C. officinalis Bon Bon Mix’ Ukraine Hortus Botanicus Fominianus, (Kiev) 
16 C. officinalis C. officinalis UK Ukraine Hortus Botanicus Fominianus, (Kiev) 
17 C. officinalis C. officinalis L.D.b Botanischer Garten der Universität Ulm, D-89069 (Germany) 
18 C. officinalis C. officinalis L.F.b Les Botaniques de Chèvreloup, (France) 
19 C. officinalis C. officinalis L.D.c Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
20 C. officinalis Pacific-Riesen Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
21 C. officinalis Radio Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
22 C. alata Rech.f. Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
23 C. arvensis L. C. arvensis L. Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
24 C. stellata C. stellata Cav. Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
25 C. suffruticosa C. suffruticosa Vahl. Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
26 C. tripterocarpa C. tripterocarpa Rupr. Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth, 95440 (Germany) 
27 C. officinalis C. officinalis L.F.c Jardin Botanique de Nantes, 44094 (France) 
28 C. officinalis C. officinalis L.D.d Botanisches Institut, J.W. Goethe Universität Frankfurt, D-60054 (Germany) 
29 C. officinalis C. officinalis L.D.e Botanischer Garten Martin-Luther-Universität, D-06108 (Germany) 
30 C. officinalis C. officinalis L.PL Hortus Farmacognosticus Academiae Medicinalis (Lublin) 
31 C. officinalis C. officinalis L.D.f Botanischer Garten, Grünflächenamt, Chemnitz (Germany) 
32 C. officinalis C. officinalis D.g Botanischer Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) 
33 C. officinalis C. officinalis I Istituto di Botanica e Orto Botanico Pierino Scaramella, 61029 (Italy) 
34 C. officinalis C. officinalis D.h Botanischer Garten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) 
35 C. officinalis Prycosnovjenie National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
36 C. officinalis Pacific Beauty National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
37 C. officinalis Gaicha Gril National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
38 C. officinalis Fiesta Hitana National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
39 C. officinalis Zelenoye Serdtse National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
40 C. officinalis Rozovyi Sjurpriz National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
41 C. alata C. alata UK National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
42 C. suffruticosa C. suffruticosa National Botanical Gardens Timirjazevska, 01014 Kyiv (Ukraine) 
43 C. officinalis C. officinalis A Kärntner Botanikzentrum mit dem Landesherbar; Botanischer Garten (Austria) 
44 C. officinalis Pacific Masarykova Univerzita Brno, 66243 (Czech Republic) 
45 C. officinalis Plamen Masarykova Univerzita Brno, 66243 (Czech Republic) 
46 C. officinalis C. officinalis AZ Central Botanical Garden, Badamar Highway, 1073 (Azerbaidjan) 
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Cu seminţele respective, în primăvara anului 2008 s-a înfiinţat micro-colecţia de 
genotipuri amplasată în Grădina Agrobotanică a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca). Majoritatea provenienţelor au fost reprezentate 
de cultivaruri aparţinând speciei C. officinalis (34 din totalul celor 46 de genotipuri). 

Diversitatea materialului biologic a fost asigurată nu numai la nivel intraspecific ci şi 
interspecific. Astfel, cinci genotipuri au provenit din specia C. arvensis, câte două au aparţinut 
speciilor C. alata, C. stellata, C. suffruticosa, iar un genotip speciei C. tripterocarpa. 

 
2.1.1. Genotipurile studiate în micro-colecţie 
 
În micro-colecţia înfiinţată cu accesiunile procurate, fiecare genotip a fost studiat prin 

prisma fenologiei, principalelor caracteristici morfologice şi fiziologice ale plantelor, cu referire 
specială asupra valorii decorative şi comportării plantelor la atacul de boli şi dăunători. 

După o primă evaluare a genotipurilor, efectuată în anul înfiinţării micro-colecţiei, în 
2008, etapă în care, pe lângă observaţii, determinări, măsurători, descrieri a accesiunilor, s-au 
identificat genitorii şi s-au efectuat hibridări artificiale dirijate, precum şi autopolenizări la 
genotipurile incluse în programul de dialelă Griffing II, a urmat a doua etapă (2009) şi a treia 
(2010) de studiu comparativ a tuturor genotipurilor. În acest sens, anual s-au recoltat seminţe de 
la plante reprezentative pentru fiecare genotip, formate în condiţii de polenizare liberă, folosite 
pentru înfiinţarea şi menţinerea micro-colecţiei în anul următor. 

Studiile efectuate au permis descrierea exhaustivă a fiecărui genotip, constituindu-se o 
adevărată bază de date, stocată în vederea utilizării ei în cadrul Băncii de Gene a USAMV Cluj-
Napoca. Baza de date a fost utilizată şi pentru descrierea sintetică, generală, a fiecărui genotip, 
conform prezentării de mai jos. 

 
Genotipuri aparţinând speciei Calendula officinalis L. 
Cv. Prycosnovjenie – reprezintă unul dintre cele mai decorative cultivaruri din micro-

colecţie. Plantele au aspect de tufă compactă, talia lor ajunge până la înălţimea de 50 cm, 
frunzele sunt dispuse altern, colorate în verde închis, inflorescenţele sunt mari, involte (>5 
rânduri de ligule), florile ligulate colorate în portocaliu închisă iar cele tubulare în maroniu 
închisă, iar întreaga plantă prezintă pubescenţă glandulară şi emană un miros puternic, balsamic. 

Bon-Bon Orange – cuprinde plante cu tulpina de aprox. 65-75 cm, frunzele dispuse 
altern, inflorescenţe semiinvolte (3-5 rânduri de ligule), atât florile marginale cât şi cele din 
centrul inflorescenţei sunt colorate în portocaliu închis, iar întreaga plantă prezintă pubescenţă 
glandulară şi emană un miros balsamic. 

Genotipuri aparţinând speciei Calendula arvensis L. 
Cv. 121GE2822-0001 – cuprinde plante cu port târâtor, tulpinile sunt plagiotrope, cu 

lungimea de aprox. 60-70 cm, frunzele mici dispuse altern, inflorescenţele simple (1-2 rânduri de 
ligule), culoarea florilor ligulate galben deschisă, a celor tubulare galben închisă, iar întreaga 
plantă este acoperită cu o pubescenţă fină. 

Genotipuri aparţinând speciei Calendula alata 
Cv. Rech.f. – plantele ce aparţin acestui cultivar au port târâtor, tulpini plagiotrope, în 

lungime de 80-90 cm, frunzele mici, alterne, inflorescenţele simple (1-2 rânduri de ligule), 
culoarea florilor ligulate este galben deschisă, culoarea florilor tubulare este galben închisă, 
planta prezintă pubescenţă şi emană un miros caracteristic. 

Genotipuri aparţinând speciei Calendula suffruticosa 
Calendula suffruticosa Vahl. – cuprinde plante cu aspect târâtor, tulpini plagiotrope, 

lungimea acestora ajunge până la 85 cm, frunzele mici, alterne, inflorescenţele simple (1-2 
rânduri de ligule), colorate în galben închis, întreaga plantă prezintă pubescenţă glandulară şi 
emană miros caracteristic. 
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Genotipuri aparţinând speciei Calendula stellata 
Cv. 124GE2822-04 – plantele acestui cultivar au portul târâtor, tulpinile plagiotrope, 

lungimea lor ajunge la 50 cm, frunzele mici, de culoare verde închis, inflorescenţele simple (1-2 
rânduri de ligule), florile ligulate colorate în galben-portocaliu, cele tubulare în portocaliu închis, 
planta prezintă pubescenţă glandulară. 

Genotipuri aparţinând speciei Calendula tripterocarpa 
Calendula tripterocarpa Rupr. - specia cuprinde plante cu aspect târâtor, tulpini 

plagiotrope, lungimea lor depăşeşte 100 cm, frunzele sunt mici, dispuse altern, de culoare verde 
închis, inflorescenţele simple (1-2 rânduri de ligule); atât florile ligulate, cât şi florile tubulare 
sunt colorate în galben închis, iar întreaga plantă prezintă pubescenţă glandulară şi emană un 
miros puternic, caracteristic. 

 
2.2. METODA DE LUCRU 
 
2.2.1. Metode de lucru utilizate în anul experimental 2008 
 
Studiul principalelor caracteristici ale seminţelor la provenienţele destinate înfiinţării 

micro-colecţiei 
Accesiunile (genotipurile) procurate prin demersuri proprii au fost reprezentate de un 

număr variabil de seminţe, în plicuri etichetate şi însoţite de informaţiile specifice procedurilor 
utilizate în schimburile internaţionale de seminţe între grădinile botanice de pe întreg 
mapamondul. Înainte de înfiinţarea micro-colecţiei, seminţele fiecărui genotip au fost analizate 
din punctul de vedere al principalelor caracteristici morfologice. 

Caracterele considerate că pot ilustra şi variabilitatea existentă în interiorul fiecărei 
accesiuni au fost următoarele: lungimea, lăţimea, grosimea greutatea, forma (prin bonitare, cu 
note de la 1=bastonaş la 5=circular), culoarea seminţelor (prin bonitare, cu note de la 1=crem la 
5=cenuşiu închis) şi aspectul tegumentului seminal (prin bonitare, cu note de la 1=fin rugos la 
5=puternic zimţat). 

Înfiinţarea micro-colecţiei 
Cu materialul biologic colecţionat, reprezentat numeric de 2106 seminţe, în anul 2008 a 

fost înfiinţată o micro-cultură comparativă. Semănatul a avut loc primăvara, imediat ce 
temperaturile au permis prin semănat direct, în terenul pregătit prin arătura de toamnă şi discuit, 
urmate de nivelatul din primăvară. Seminţele au fost semănate bob cu bob, pe rânduri trasate cu 
ajutorul marcatorului, respectându-se distanţele de semănat de 50 cm între rânduri, 30 cm între 
seminţe şi adâncimea de 2-3 cm, fiecărei plante asigurându-i-se o suprafaţă de aprox. 0,15 m2. 

Din cele 2106 seminţe semănate, au germinat şi răsărit 1108 plante, procentul de răsărire 
fiind de 52,6%. Dintre cele 46 de accesiuni primite, doar specia C. arvensis L., cu provenienţa 
din Belgia s-a pierdut, seminţele acesteia negerminând, astfel că nu a fost obţinută nici o plantă. 

Studiul principalelor caracteristici ale plantelor 
Măsurătorile şi determinările cantitative şi calitative, considerate că ilustrează cel mai 

fidel variabilitatea plantelor şi luate în considerare, în prezenta lucrare, au fost următoarele: 
înălţimea, diametrul la 10 cm de sol, numărul ramificaţiilor principale, unghiul de inserţie al 
ramificaţiilor, numărul de frunze, lungimea şi lăţimea frunzei; numărul de boboci, de flori şi de 
fructe/plantă, diametrul corolei şi a discului; culoarea florilor ligulate şi tubulare (prin bonitare, 
cu note de la 1=galben deschis la 7=maroniu închis); numărul, lungimea şi lăţimea petalelor. 

Studiul tipului de floare 
La Calendula în funcţie de numărul florilor ligulate sunt întâlnite următoarele tipuri de 

flori: flori simple (1-2 rânduri de ligule); flori seminvolte (3-5 rânduri de ligule); flor involte (>5 
rânduri ligule). Tipul florilor prezintă importanţă pentru utilizare în scopuri decorative, 
industriale sau medicinale, iar genotipurile cu flori involte sunt cele mai utilizate. 
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Astfel, munca amelioratorilor ar trebui focusată spere crearea genotipurilor cu flori bătute 
şi intens colorate în portocaliu (DIACONU, 1992; BRÂNZILĂ, 2005). 

Determinarea comportării plantelor la atacul de Aphis fabae şi Sphaerotheca fuliginea 
În prezentul studiu observaţiile şi determinările privind Frecvenţa atacului (F%), 

Intensităţii atacului (I%) şi Gradului de Atac (GA%), s-au efectuat pe fiecare genotip în parte. 
S-a analizat comportarea plantelor la atacul bolilor şi dăunătorilor iar datele au fost 

prelucrate ulterior ca valori medii. Modul de înregistrare a F%, I% şi GA%: Frecvenţa atacului s-
a determinat ca valoare relativă a numărului de plante sau de organe ale plantei atacate (n), 
raportate la numărul de plante sau organe vegetative observate (N): 

         F%= n x 100/N 
Intensitatea atacului reprezintă valoarea gradului de acoperire sau de extindere a atacului, 

raportând suprafaţa atacată faţă de suprafaţa totală observată: 
         I% = ∑(i x f)/100 

i = nota sau % de acoperire cu atac (clasa); f = numărul de cazuri cu atac corespunzător 
fiecărei note/clase; n = numărul de cazuri cu atac. 

Gradul de atac:                                 GA%=F% x I%/100 
 
Provocarea variabilităţii artificiale prin hibridare şi autopolenizare 
În vederea creării variabilităţii necesară selecţiei, au fost efectuate hibridări intra-, 

interspecifice, autopolenizări (forţate), şi a fost urmărit şi modul de obţinere a seminţelor în 
condiţiile polenizării naturale sau libere. Modelul de hibridare folosit în prezentul studiu, în anul 
2008, a fost hibridarea dialelă, cunoscut sub numele de „Hibridarea dialelă a lui Griffing”. 

Tehnica hibridării artificiale a fost executată după o metodologie „parţial” originală 
deoarece, în literatura de specialitate, nu s-au găsit referiri concrete la modul în care se realizează 
această operaţiune la Calendula. Astfel, în lucrările de hibridare a fost adaptată metodologia 
generală de hibridare artificială descrisă în marea majoritate a tratatelor de ameliorare a 
plantelor, şi cu precădere cea prezentată în lucrările lui ARDELEAN (1986); ARDELEAN şi 
colab. (2006); SAVATTI şi colab. (2004). 

Au fost realizate: a) hibridări intraspecifice, utilizând genotipuri din cadrul speciei 
Calendula officinalis L.; b) hibridări interspecifice, utilizând speciile C. arvensis, C. alata, C. 
stellata, C. suffruticosa; c) autopolenizări, la fiecare genitor utilizat în hibridările dialele. În mod 
practic, hibridarea artificială a inclus următoarele etape: alegerea genitorilor, izolarea şi castrarea 
florilor genitorilor materni, polenizarea artificială, controlul fecundării, recoltarea seminţelor. 

Aplicarea modelul Griffing II de hibridare dialelă 
Metodele dialele de hibridare, fundamentate în principal de către Griffing, permit 

estimarea efectelor capacităţii generale şi specifice de combinare a genitorilor utilizaţi în 
încrucişări (GRIFFING, 1956). 

Hibridări intraspecifice: combinaţiile hibride intraspecifice şi schema de hibridare 
efectuată, conform modelului II de hibridare dialelă a lui Griffing, sunt prezentate în Tabelul 2.2. 

 
Tabelul 2.2. 

Combinaţiile hibridare intraspecifice efectuate şi schema de hibridare (dialela II Griffing) 
♀                               ♂ cv. Prycosnovjenie cv. Pacific Beauty Bon Bon Mix’ Bon-Bon Orange 
cv. Prycosnovjenie Da Da Da Da 
cv. Pacific Beauty - Da Da Da 
Bon Bon Mix’ - - Da Da 
Bon-Bon Orange - - - Da 

 
Metode de determinare a relaţiilor filogenetice 
1) Metoda markerilor moleculari: dezvoltarea tehnicilor de biologie moleculară bazate pe 

markeri ADN, a determinat descoperirea unor metode noi de identificare a unor genotipuri de 
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plante şi o mai bună înţelegere a relaţiilor dintre specii, genuri şi familii. Descoperirea PCR-ului 
de către MULLIS, în 1984 (FORE şi colab., 2006) a fost un moment de cotitură în genetica 
moleculară. Tehnica foloseşte doi primeri şi se bazează pe polimorfismul formelor parentale la 
nivel alelic, privind lungimea produsului de amplificare (POREBSKI şi colab., 1997). 

Polimorfismele ce apar, indică gradul de rudenie dintre speciile sau genotipurile 
analizate, şi reprezintă amprenta genetică (MIHALTE, 2010). În funcţie de lungimea primerilor 
folosiţi, există trei variante: tehnica RAPD (Randomly Amplified Polymorphic 
DNA)=Polimorfisme de ADN amplificate aleator (WILLIAMS şi colab., 1990), tehnica DAF 
(DNA Amplification Fingerprinting)=Amprenta obţinută prin amplificarea ADN-ului, tehnica 
AP-PCR (Arbitrary Primers PCR)=Reacţia de Polimerizare în Lanţ ce foloseşte primeri arbitrari. 

Materialul vegetal utilizat pentru izolarea ADN-ului a fost constituit din frunze tinere de 
la 45 de genotipuri aparţinând la şase specii din cadrul genului Calendula şi au fost imersate în 
azot lichid, şi transferate în congelator, până în momentul realizării extracţiei de ADN. 

Izolarea ADN-ului s-a efectuat în laboratorul de Genomică al Departamentului de 
Biotehnologii Vegetale, al USAMV-CN, în anul 2009 iar izolarea ADN-ului s-a realizat 
utilizând protocolul lui LODHI şi colab. (1994), îmbunătăţit de către POP şi colab. (2004). 

2. Metoda RAPD Random Amplified Polymorphic 
Tehnica RAPD a fost descrisă prima dată de către WILLIAMS şi colab., (1990) şi se 

bazează pe polimorfismul formelor parentale la nivel alelic în ceea ce priveşte prezenţa sau 
absenţa unor produşi de amplificare. În general fiecare primer utilizat va determina amplificarea 
unor secvenţe din mai multe locusuri ale genomului, metoda constituind un mod eficient de 
investigare a polimorfismelor ADN între indivizi (TINGEY şi DEL TUFO, 1993). 

Prin tehnica RAPD s-a urmărit, determinarea profilului benzilor pe care produşii de 
amplificare îl formează în gelul de electroforeză. 

Cei 15 primeri utilizaţi în experiment, secvenţa nucleotidică, greutatea moleculară şi 
numărul benzilor amplificate sunt prezentate în Tabelul 2.3. 

 
Tabelul 2.3. 

Primeri folosiţi pentru analiza RAPD la 45 genotipuri de Calendula 
 

Nr. Primer Secvenţă nucleotidică (5’-3’) Greutatea moleculară Nr. minim şi maxim de benzi polimorfice amplificate RAPD
1 OPA-01 CAG GCC CTT C 3117 Fără amplificare 
2 OPA-11 CAA TCG CCG T 2988 Fără amplificare 
3 OPA-18 AGG TGA CCG T 3044 1-5 
4 OPA-20 GTT GCG ATC C 3019 Fără amplificare 
5 OPB-4 GGA CTG GAG T 3099 Fără amplificare 
6 OPB-7 GGT GAC GCA G 3048 Fără amplificare 
7 OPB-10 CTG CTG GGA C 2988 Fără amplificare 
8 OPC-8 TGG ACC GGT G 3084 Fără amplificare 
9 OPC-10 TGT CTG GGT G 3068 Fără amplificare 
10 OPC-15 GAC GGA TCA G 3013 1-6 
11 OPC-20 ACT TCG CCA C 2948 Fără amplificare 
12 OPH-10 CCT ACG TCA G 2948 Fără amplificare 
13 OPH-20 GGG AGA CAT C 3084 1-6 
14 OPAB-18 CTG GCG TGT C 3068 1-7 
15 OPAL-20 AGG AGT CGG A 3085 1-9 

 
2.2.2. Metode de lucru utilizate în anii experimentali 2009 şi 2010 
 
În anul experimental 2009 s-a înfiinţat câmpul de hibrizi F1, cu descendenţii seminali 

rezultaţi în urma hibridărilor dialele efectuate în anul 2008, incluzând şi hibrizii F1 din 
autopolenizări. De asemenea, s-a reorganizat micro-colecţia cu toate genotipurile existente, astfel 
că hibrizii F1 au fost studiaţi comparativ cu genitorii din care au provenit. Înainte de-a fi 
semănate, seminţele genotipurilor din micro-colecţie, precum şi cele obţinute din combinaţiile 
hibride dialele au fost analizate din punct de vedere al principalelor caracteristici, identic cu anul 
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2008. Au fost semănate 543 de seminţe din care au germinat şi răsărit 328 de plante, procentul 
fiind de 65,7%, mai bun comparativ cu cel din 2008 (52,6%). 

Plantele au fost analizate din punct de vedere al principalelor caracteristici, iar 
comparativ cu anul 2008, la plante a fost sesizat atât atac de boli cât şi de dăunători. 

Hibrizii F1 rezultaţi din combinaţiile dialele au fost autopolenizaţi forţat, respectând 
aceeaşi metodologie de lucru ca şi la plantele din micro-colecţie. 

Înainte de înfiinţarea culturii din anul 2010, seminţele obţinute din autopolenizări au fost 
analizate din punct de vedere al principalelor caracteristici, identic cu anii precedenţi. 

Au fost semănate 420 de seminţe din care au germinat şi răsărit 271 de plante, procentul 
fiind de 64,5%, superior procentului de germinare din 2008 (52,6%), dar inferior procentului de 
germinare din 2009 (65,7%). Plantele din generaţiei F2 hibride au fost analizate din aceleaşi 
puncte de vedere şi utilizând-se aceeaşi metodologie de lucru şi de calcul ca şi la plantele din 
micro-colecţie şi cele din generaţia F1 de hibrizi. 
 

2.3. PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE 
 

2.3.1. Analiza statistică a varianţei 
 

Datele experimentale au fost prelucrate statistic, folosindu-se ANOVA, pentru 
principalele caracteristici ale seminţelor şi plantelor la 45 de genotipuri de Calendula şi la 
seminţele şi plantele din generaţia F1 respectiv, F2 de hibrizi. Metodele de calcul folosite au 
respectat instrucţiunile din literatura de specialitate. Rezultatele obţinute au fost prelucrate ca 
valori medii pe variantă şi prezentate în tabele de sinteză (ARDELEAN şi colab., 2007). 
 

2.3.2. Analiza genetică a varianţei 
 

Modelul matematic de analiză a capacităţii generale şi specifice de combinare este redat 
în Tabelul 2.4. (GRIFFING, 1956). 

 
Tabelul 2.4. 

Analiza genetică a varianţei pentru metoda experimentală II 
MS expectate Sursa df SS MS Model I 

Abilitata generală de combinare p-1 SSg MSg σ2 + (p+2)/(p-1)∑gi
2 

Abilitatea specifică de combinare p(p-1)/2 SSg MSs σ2 + 2∑i∑jsij
2/[p(p-1)] 

Eroare Sum(ni)-dfg-dfs SSe MSe σ2 
CGC = capacitatea generală de combinare;                                             df = gradele de libertate; 
CSC = capacitatea specifică de combinare;                                             SSG = ∑i(xi. + x.i)2/(2(p-2)) – 2x..

2/(p(p-2); 
CPG = componentele parametrilor genetici;                                           SSS = ∑i, i≤j∑(xij+xji)2/2 – ∑i(xi. + x.i)2/(2(p-2))+ x..

2/[(p-1)(p-2)]; 
SS = suma pătratelor erorilor;                                                                  SSR = ∑i, i≤j∑(xij-xji)2/2; 
MS = media pătratelor erorilor;                                                               SSE = SSE(Anova)/n 

 
2.3.3. Calcularea coeficienţilor de variabilitate şi corelaţie 
 
Coeficienţii de variabilitate s-au calculat în conformitate cu literatura de specialitate, 

aplicându-se formulele cunoscute (BOTEZ şi colab., 1995) şi respectându-se etapele, respectiv 
formulele următoare: 

Media aritmetică: x = 
n

x∑ ; 

Varianţa: s2 = 
1

)( 2
2

−

−
=

∑∑
n

n
x

x

GL
SP  
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Abaterea standard: s = 2s  
 

 Coeficientul de variabilitate: CV% (s%) = 100⋅
x
s  

 
Interpretarea valorii coeficientului de variabilitate: s% ≤ 10 – variabilitatea caracterului 

analizat este mică; s% = 10-20 – variabilitatea caracterului analizat este medie; s% ≥ 20 – 
variabilitatea caracterului analizat este mare. 

Corelaţiile au fost estimate statistic, prin calculul coeficienţilor de corelaţie şi stabilirea 
semnificaţiei acestora, comparându-se valorile calculate cu cele teoretice, pentru probabilităţile 
de transgresiune de 5%, 1% şi 0,1%, respectându-se recomandările din literatura de specialitate 
(ARDELEAN şi colab., 2007). 

 
2.3.4. Calcularea coeficienţilor de heritabilitate 
 
Coeficienţii de heritabilitate s-au calculat după formulele consacrate, ţinându-se seama de 

recomandările literaturii de specialitate (PIEPHO şi MÖHRING, 2007). 

- Coeficientul de heritabilitate în sens larg:  H2 = 22

2

2

2

EG

G

P

G

ss
s

s
s

+
=  

 

- Coeficientul de heritabilitate în sens restrâns: h2 = 22

2

2

2

EG

AG

P

G

ss
s

s
s

A

+
=  

2.3.5. Determinarea efectului heterozis 

Datele obţinute din prelucrarea statistică a rezultatelor experimentale privind principalele 
caractere cantitative, la formele parentale şi hibrizii F1 şi F2 rezultaţi din încrucişări şi 
autopolenizări, au permis determinarea vigorii hibride a descendenţilor din diferitele combinaţii 
intra- şi interspecifice. 

S-a determinat heterozisul absolut şi relativ, pentru hibrizii din încrucişări dirijate între 
genitori reprezentaţi de soiuri şi specii, precum şi coeficientul de consangvinizare în F1 şi F2 a 
hibrizilor rezultaţi din autopolenizări. Vigoarea hibridă s-a determinat în două moduri: 
- prin compararea mediei hibrizilor F1 cu media parentală, caz în care s-a utilizat formula: 
 

Vh = F1 - (P1 + P2)/2 
 

- prin compararea mediei generaţiei F1 cu media caracterelor la cel mai bun părinte, caz 
în care s-a utilizat formula: 

Vh = F1 − P1Max (P2Max) 
 

Pe baza valorii procentuale a heterozisului calculat faţă de PMax/Pmin şi cu ajutorul 
modelului propus de RAI and RAI (2006), citat de PUI (2009) s-au evidenţiat principalele 
fenomene genetice implicate în realizarea heterozisului caracterelor studiate, după cum urmează: 

 
a) F1> PMax sau F1< Pmin, heterozis 
b) F1 = PMax sau F1 = Pmin, dominanţă completă; 
c) PMax > F1 > P sau Pmin < F1< P, dominanţă parţială; 
d) F1= P, lipsă de dominanţă. 
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Pentru calcularea heterozisului relativ, în formule s-au utilizat valorile medii ale 
caracterelor la hibrizii F1 şi genitori: 

1( ) / 100F P P− ×  
determinându-se şi procentul de heterozis raportat la cel mai bun părinte (Heterobeltiosis), pe 
baza formulei: 

1( ) / 100Max MaxF P P− ×  
în care s-a folosit media caracterului la hibrizii F1 şi media caracterului la cel mai bun genitor. 

 
2.3.6. Metode statistico-matematice utilizate în prelucrarea şi interpretarea 
           rezultatelor studiului variabilităţii moleculare 
 

 Prin analiza statistică a datelor a fost facilitată calcularea indicelui de similaritate (S), a 
distanţelor genetice şi, în final, construirea dendrogramei celor 45 de genotipuri. 
 Prezenţa sau absenţa fragmentelor la fiecare din cele 45 de genotipuri s-a notat cu cifra 1 
(pentru prezenţa fragmentului) şi cifra 0 (pentru absenţa fragmentului). Cifrele au fost introduse 
în programul Microsoft Excel pentru calcularea coeficientului Jaccard (Jij). 
 Coeficientul Jaccard (Jij) se utilizează pentru a aprecia distanţele genetice între 
genotipurile/speciile analizate şi ia în considerare doar cazul în care aceeaşi bandă este prezentă 
la ambele genotipuri, conform formulei: Jij = Cij / (ni +nj - Cij), unde Cij = numărul de benzi 
identice prezente la cele două genotipuri; ni, nj = numărul total de benzi identificate la genotipul 
i şi j. Arborele filogenetic (istoria dezvoltării evolutive a unui organism) se aseamănă din punct 
de vedere grafic cu un copac, alcătuit dintr-un nod şi o ramură. Între două noduri ale unui arbore 
există doar un singur segment. 
 Matricea distanţelor genetice constă dintr-un set de n (n-1)/2 valori ale distanţelor pentru 
un număr n de noduri. UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Averages), 
metoda Neighbor-Joining sau metoda asocierii vecinilor, metoda Fitch şi Margoliash, metoda 
Wagner şi metoda minimum evolution. 
 S-a utilizat metoda Neighbor-Joining, construcţia dendrogramei: programul Free Tree iar 
vizualizarea cu programul Tree View. 
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CAPITOLUL III 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

3.1. REZULTATE PRIVIND ORGANIZAREA MICRO-COLECŢIEI, STUDIUL 
       GENOTIPURILOR, ALEGEREA GENITORILOR ŞI EFECTUAREA 
       HIBRIDĂRILOR ARTIFICIALE 
 
3.1.1. Rezultate privind descrierea provenienţelor destinate micro-colecţiei (specii şi  
          cultivaruri de Calendula) pe baza principalelor caracteristici ale seminţelor 

 
 3.1.1.1. Variabilitatea principalelor caracteristici ale seminţelor 

 
În cadrul tezei, înainte de-a se înfiinţa micro-colecţia cu provenienţele obţinute din 

diferite instituţii, respectiv grădini botanice din lume, s-a considerat util un prim studiu al 
accesiunilor, pe baza caracteristicilor seminţelor. Astfel, înainte de semănat, înfiinţarea câmpului 
experimental şi testarea speciilor şi cultivarurilor, s-au analizat seminţele obţinute, în special 
datorită faptului că s-a constatat existenţa unui anumit polimorfism în cadrul fiecărei accesiuni. 

Motivaţia a avut la bază şi compararea seminţelor cu cele din generaţiile succesive, 
obţinute ulterior, în condiţii de polenizare liberă a genotipurilor din micro-colecţie, precum şi 
constituirea unei baze de date utilă pentru Banca de Gene a USAMV Cluj-Napoca, la finele 
studiului, odată cu păstrarea materialului biologic în colecţia de germoplasmă a universităţii. 
 Achenele la Calendula formează seminţe cu un polimorfism accentuat, cu o variabilitate 
mai mult sau mai puţin amplă, în funcţie de specie şi de genotipul din cadrul respectivei specii 
(SHISHIN, 1962; ACOSTA şi colab., 2001). 

În general, seminţele din interiorul achenei sunt mici, au forma circulară, lungimea de 
2,0-10,0 mm, lăţimea de 1,5-2,0 mm, greutatea de 2,5-4,0 mg, iar culoarea seminţei la 
maturitatea deplină este foarte variată, de la crem la cenuşiu închis. Seminţele exterioare sunt 
mai mari, puţin curbate, au lungimea de 10,0-18,0 mm, lăţimea de 2,0-6,0 mm şi greutatea de 
4,0-28,0 mg (ISMAGILOV şi CARJA, 2000; GONCEARIUC, 2001). 

Lungimea seminţelor a prezentat valori diferite, în cadrul genotipurilor (Tabelul 3.5.), 
obţinându-se o amplitudine a variaţiei cuprinsă între 8,00 mm la C. arvensis F şi 25,67 mm la C. 
alata UK. Seminţele cu cea mai mare lungime s-au înregistrat la genotipurile 122GE2822-0002, 
121GE2822-0001, 124GE2822-04, C. officinalis L.B, C. officinalis F.a, C. arvensis F, C. 
officinalis SLO, C. arvensis SLO, cv. Prolifera Nr.214, Bon-Bon Orange, Bon Bon Mix’, C. 
officinalis UK, C. officinalis L.F.b, cv. Radio, cv. Rech.f., C. arvensis L., C. officinalis L.F.c, C. 
officinalis L.D.e, cv. Prycosnovjenie, C. alata UK, C. suffruticosa, toate prezentând diferenţe 
superioare, asigurate statistic faţă de media experienţei (15,65 mm), considerată variantă martor. 

Lăţimea seminţelor a oscilat între 1,34 mm (C. arvensis F.) şi 4,07 mm (cv. Rech. f.), pe 
ansamblul experienţei înregistrându-se o medie a caracterului de 2,59 mm. 

Greutatea seminţelor a prezentat o amplă variaţie în cadrul genotipurilor, cu limite 
cuprinse între 5,32 mg la C. arvensis F şi 21,06 mg la C. alata UK. Seminţele cu cea mai mică 
greutate s-au înregistrat la genotipurile C. arvensis F, C. arvensis SLO, Bon Bon Mix’, C. 
officinalis L.F.c, C. officinalis I, cv. Prycosnovjenie, cv. Fiesta Hitana, cv. Rozovyi Sjurpriz, cv. 
Pacific, cv. Plamen, C. officinalis AZ, toate cu abateri semnificativ negative comparativ cu 
experienţei (12,27 mg). 

Cele mai mari valori ale greutăţii seminţelor s-au înregistrat la 123GEHortus Hudae, 
121GE2822-0001, 121GE2822-0001, C. officinalis L.BR, Bon-Bon Orange, C. officinalis UK, 
C. officinalis L.F.b, cv. Pacific-Riesen, C. alata UK, C. suffruticosa, cu diferenţe superioare, 
asigurate statistic faţă de media experienţei.Genotipurile la care s-a înregistrat cel mai mare 
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procent de răsărire au fost: C. officinalis L.BR cu 78,3%, C. officinalis L.B. cu 78,0% şi C. 
officinalis L.Fa., C. officinalis L.Fb. cu 76,7%, toate prezentând diferenţe superioare, asigurate 
statistic faţă de media experienţei. 

 
Tabelul 3.5. 

Lungimea, lăţimea, grosimea, greutatea seminţelor şi răsărirea plantelor de Calendula 
Lungimea 
seminţelor 

Lăţimea 
seminţelor 

Grosimea 
seminţelor 

Greutatea 
seminţelor 

Răsărirea 
plantelor Nr. 

crt. Genotipul 
(mm) (s%) (mm) (s%) (mm) (s%) (mg) (s%) (%) (±d) 

1 122GE2822-0002 10,53ooo 22,7 2,37- 34,8 2,84- 29,2 12,02- 29,2 56,7 - 
2 123GEHortus Hudae 18,47- 36,8 2,38- 34,3 3,33(*) 44,2 17,36*** 32,0 50,0 - 
3 121GE2822-0001 18,60*(*) 25,0 2,32- 31,6 3,05- 67,5 18,21** 46,9 68,6 - 
4 124GE2822-04 21,20*** 22,8 1,94- 34,7 2,16- 43,5 12,87- 41,3 51,4 - 
5 C. officinalis L.BR 14,87- 27,7 2,40- 21,8 3,80*(*) 49,4 19,05*** 24,1 78,3 ** 
6 C. officinalis L.B 10,20ooo 28,3 1,75ooo 20,8 2,21oo 21,4 11,27- 26,4 78,0 ** 
7 C. arvensis L.B 16,13- 32,1 2,28- 43,0 1,93ooo 29,0 12,48- 63,9 0,0 ooo 
8 C. officinalis F.a 10,80ooo 23,5 2,35* 18,0 3,58** 41,3 14,06 20,3 76,7 ** 
9 C. arvensis F 8,00ooo 28,7 1,39ooo 11,3 1,34ooo 17,1 5,32ooo 27,3 33,8 - 
10 C. officinalis SLO 12,73o 36,4 1,80o 30,5 2,22- 43,2 10,85- 27,2 63,3 - 
11 C. arvensis SLO 11,87o 51,6 2,75** 34,8 3,16- 50,0 9,17oo 46,1 65,0 - 
12 cv. Prolifera Nr.215 16,27- 39,1 2,24- 12,0 2,59- 12,0 11,61- 41,9 56,7 - 
13 cv. Prolifera Nr.214 11,93oo 41,4 2,45- 31,3 2,38- 28,3 12,74- 31,7 61,7 - 
14 Bon-Bon Orange 18,93* 32,3 2,31* 17,0 2,82- 47,1 18,21*** 33,9 68,3 - 
15 Bon Bon Mix’ 10,60ooo 28,0 2,10- 28,1 2,01ooo 21,3 7,69ooo 31,4 51,8 - 
16 C. officinalis UK 20,67*** 11,4 2,45(*) 24,0 2,51- 34,2 16,83** 33,8 61,1 - 
17 C. officinalis L.D.a 16,53- 35,6 1,82 o 26,4 2,65- 30,6 11,69- 50,3 31,7 - 
18 C. officinalis L.F.b 18,93*** 15,3 2,45(*) 29,5 3,01- 29,3 16,21*** 25,4 76,7 ** 
19 C. officinalis L.D.b 15,47- 40,1 2,05- 30,6 2,83- 51,2 12,11- 48,6 68,0 - 
20 cv. Pacific-Riesen 15,60- 39,1 2,45** 16,2 2,51- 25,0 14,59* 30,6 68,5 - 
21 cv. Radio 19,40(*) 39,7 2,65*** 22,9 3,53* 47,2 16,32- 58,0 63,3 - 
22 cv. Rech.f. 19,87* 41,2 2,99** 48,1 4,07** 52,4 17,31- 68,3 66,7 - 
23 C. arvensis L.D 12,93oo 29,9 1,78- 45,7 2,31- 55,0 9,79- 54,2 70,0 * 
24 C. stellata Cav. 16,00- 32,9 2,23- 29,4 2,78- 45,9 11,27- 54,7 53,3 - 
25 C. suffruticosa Vahl. 15,80- 40,4 1,88- 41,4 2,75- 86,8 10,76- 58,3 60,0 - 
26 C.tripterocarpaRupr 14,60- 29,2 2,87* 51,1 3,66- 47,2 11,04- 57,1 53,3 - 
27 C. officinalis L.F.c 12,67oo(o) 21,0 1,84ooo 11,6 2,32(o) 22,5 10,20oo(o) 21,9 48,3 - 
28 C. officinalis L.D.c 15,20- 39,2 1,87- 27,8 2,73- 54,1 13,25- 45,4 48,3 - 
29 C. officinalis L.D.d 15,27- 38,5 1,79oo 23,0 2,79- 54,0 11,60- 41,6 41,7 - 
30 C. officinalis L.PL 13,93- 37,4 1,79o 29,7 2,02ooo 31,2 8,74o 74,2 33,3 - 
31 C. officinalis L.D.e 19,87** 30,6 2,44- 33,2 3,01- 60,7 16,83 46,1 48,3 - 
32 C. officinalis D.f 16,20- 30,7 1,82- 47,4 2,55- 56,7 10,93- 33,2 50,0 - 
33 C. officinalis I 14,33- 53,8 1,51ooo 29,0 2,13(o) 44,6 8,69oo 54,4 37,8  
34 C. officinalis D.g 14,80- 41,0 1,99- 30,5 2,96- 63,9 10,84- 59,8 18,7 oo 
35 cv. Prycosnovjenie 12,00oo 36,1 1,70ooo 14,4 2,21- 37,5 7,15ooo 65,7 17,1 oo 
36 cv. Pacific Beauty 16,33- 44,6 1,63ooo 21,8 2,46- 33,0 10,61- 46,3 40,0 - 
37 cv. Gaicha Gril 14,13- 40,7 1,77ooo 22,5 1,90ooo 17,5 9,79- 53,2 26,7 o 
38 cv. Fiesta Hitana 15,47- 36,4 1,92- 19,6 2,01ooo 20,4 9,41ooo 30,6 46,7 - 
39 cv. Zelenoye Serdtse 17,33- 24,2 1,86ooo 11,6 2,59- 39,0 9,93- 55,8 23,3 o 
40 cv. Rozovyi Sjurpriz 13,67- 35,1 1,95o 11,5 2,19ooo 16,4 8,59ooo 42,7 23,3 o 
41 C. alata UK 25,67*** 9,4 3,34*** 21,6 2,97(*) 24,9 21,06*** 34,0 31,1 - 
42 C. suffruticosa 22,00*** 17,3 2,30- 25,2 2,70- 23,7 19,12*** 32,5 33,3 - 
43 C. officinalis A 14,47- 33,9 1,75ooo 15,4 1,89ooo 24,9 10,18- 46,0 53,3 - 
44 cv. Pacific 16,40- 37,1 1,63ooo 18,2 1,89ooo 29,4 9,20oo 39,2 36,7 - 
45 cv. Plamen 14,60- 24,0 1,70ooo 17,5 1,66ooo 16,5 8,19ooo 42,4 40,0 - 
46 C. officinalis AZ 14,60- 32,5 1,67ooo 21,5 2,29- 27,4 9,39ooo 29,8 30,0 - 
Media experienţei (Mt.) 15,56 32,5 2,59 38,0 2,10 26,6 12,27 42,6 48,8 - 

DL 5%   = 20,3 
DL 1%   = 26,8 

 DL 0,1%= 34,7 
      *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Valorile coeficienţilor de variabilitate pe întreaga experienţă au relevat o amplă 

variabilitate a caracteristicilor analizate, în special pentru greutatea seminţelor (s%=42,6), ceea 
ce confirmă aspectele prezentate anterior, privind polimorfismul seminţelor la Calendula 
(SHISHIN, 1962; ACOSTA şi colab., 2001). 
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3.1.1.2. Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici ale seminţelor 
 
Între numeroase caracteristici analizate în experienţă au fost înregistrate corelaţii 

fenotipice asigurate statistic, pozitive sau negative (Tabelul 3.6.). 
Au fost înregistrate legături pozitive strânse, foarte semnificative între lungimea, 

lăţimea, grosimea şi greutatea seminţelor. Corelaţia negativă identificată între lungimea şi 
forma seminţelor poate sugera faptul că, odată cu alungirea seminţelor, forma acestora 
are de suferit. 

 
Tabelul 3.6. 

Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici ale seminţelor 
Caracterul 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,355** 0,488*** 0,733*** -0,476ooo 0,010- 0,439** -0,043- 

2   0,727*** 0,665*** -0,169- -0,010- 0,375** 0,466*** 

3     0,719*** -0,133- 0,121- 0,453*** 0,336* 
4       -0,229o 0,233* 0,436** 0,378** 

5         0,097- -0,292o 0,139- 

6        0,217- 0,087- 

7          0,140- 

r5% = 0,288; r1% = 0,372; r0,1% = 0,465 

*Legendă: 
1 = lungimea seminţelor  4 = greutatea seminţelor 
2 = lăţimea seminţelor   5 = forma seminţelor 
3 = grosimea seminţelor  6 = culoarea seminţelor 
7 = aspect tegument seminal  8 = răsărirea plantelor 

 
Între anumite caracteristici ale seminţelor (lăţime, grosime, greutate) şi procentul de 

răsărire a plantelor s-au înregistrat corelaţii fenotipice pozitive, ceea ce sugerează o legătură 
directă între particularităţile morfologice ale seminţelor şi capacitatea lor de germinare, respectiv 
răsărire a plantelor. În mod concret, cu cât seminţele au avut valori mai mari ale dimensiunilor şi 
greutăţii, cu atât şi procentul de răsărire a plantelor a fost mai mare. Rezultatul confirmă faptul 
că seminţele de Calendula cu dimensiuni mai mari, respectiv greutate mare, influenţează pozitiv 
germinaţia şi răsărirea plantelor (BACIU şi colab., 2010). 

În cadrul experienţelor efectuate de (BRÂNZILĂ, 2007), comparativ cu o germinaţie de 
câmp de 51,7% obţinută la seminţele de C. officinalis L. de dimensiuni medii, seminţele mari au 
asigurat o germinaţie superioară, de 57,3%. 

 
3.1.2. Rezultate privind descrierea provenienţelor din micro-colecţie (specii şi  
          cultivaruri de Calendula) pe baza principalelor caracteristici ale plantelor 
 
Studiul principalelor caracteristici ale plantelor a permis evaluarea variabilităţii 

materialului biologic utilizat în experienţă, realizarea unei descrieri sintetice a genotipurilor şi 
identificarea unor potenţiali genitori, pentru programele de hibridare. 

Comparativ cu materialul biologic iniţial, reprezentat de seminţele provenite de la cele 46 
de accesiuni/genotipuri de Calendula, la plante au fost studiate doar 45 de genotipuri, întrucât la 
specia C. arvensis L.B (o provenienţă din Belgia) seminţele nu au germinat şi nu s-a obţinut nici 
o plantă. În urma observaţiilor, măsurătorilor şi determinărilor efectuate conform metodologiei 
prezentată la „Material şi metodă”, s-au obţinut numeroase date care au fost prelucrate statistic, 
ca valori medii/caracter, evidenţiindu-se şi diferenţele asigurate statistic dintre genotipuri, 
comparativ cu media experienţei, considerată variantă martor. 

Rezultatele privind valorile medii ale înălţimii plantelor, numărului de ramificaţii, şi de 
flori/plantă precum, şi numărului de petale în corolă sunt prezentate în Tabelul 3.7. 
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Tabelul 3.7. 
Înălţimea plantei, numărul de ramificaţii principale, numărul de flori şi 

numărul de petale în corolă la genotipuri din micro-colecţie 
Înălţimea 

plantei 
Nr. ramificaţii 

principale Nr. flori Nr. petale 
în corolă Nr. 

crt. Genotipul 
(cm) (s%) Media (s%) Media (s%) Media (s%) 

1 122GE 2822-0002 33,56ooo 28,5 11,41*** 23,0 12,18ooo 51,6 30,26ooo 13,4 
2 123GE Hortus Hudae 37,60oo 19,0 9,33- 20,5 7,07ooo 45,2 35,40ooo 32,7 
3 121GE2822-0001 55,00*** 16,5 10,37*** 22,9 20,60- 52,2 20,37ooo 18,4 
4 124GE2822-04 39,15oo 28,5 4,85ooo 17,8 11,70ooo 27,7 21,63ooo 17,4 
5 C. officinalis L.D.a 36,13ooo 31,4 16,38*** 41,0 7,43ooo 66,7 28,66ooo 43,7 
6 C. officinalis L.B 31,06ooo 48,0 3,89ooo 69,9 4,06ooo 106,1 25,11ooo 66,4 
7 C. officinalis F.a 36,19ooo 28,8 10,58*** 35,5 16,46- 51,0 38,17ooo 8,0 
8 C. arvensis F 44,35- 17,0 4,59ooo 19,0 32,24*** 27,5 20,06ooo 13,9 
9 C. officinalis SLO 42,11o 18,9 8,97- 20,8 16,50ooo 23,1 26,89ooo 7,6 

10 C. arvensis SLO 67,72*** 13,8 7,36ooo 19,8 19,77- 28,7 15,87ooo 7,7 
11 cv. Prolifera Nr.215 49,88- 34,2 5,59ooo 22,5 5,50ooo 51,9 42,85o(o) 42,4 
12 cv. Prolifera Nr.214 59,65*** 35,2 13,43*** 33,8 11,00ooo 53,9 115,51*** 60,5 
13 Bon-Bon Orange 52,12* 30,3 11,95*** 36,6 16,83ooo 36,5 41,66ooo 25,8 
14 Bon Bon Mix’ 41,71- 38,2 6,79- 57,0 2,86ooo 71,1 97,64** 54,4 
15 C. officinalis UK 30,64ooo 40,5 4,91*** 56,5 2,00ooo 86,6 19,91ooo 79,8 
16 C. officinalis L.D.b 44,95- 37,7 10,00- 47,8 6,00ooo 78,6 26,47ooo 45,8 
17 C. officinalis L.F.b 50,54- 34,2 10,50** 40,5 16,89o(o) 63,5 27,89ooo 32,6 
18 C. officinalis L.D.c 43,29- 48,5 9,18- 60,7 14,53o(o) 77,0 24,44ooo 52,0 
19 cv. Pacific-Riesen 41,43- 36,0 8,11- 38,9 10,24ooo 91,2 51,35- 105,5 
20 cv. Radio 45,89- 31,0 7,89- 41,9 16,08oo 64,0 49,29- 31,6 
21 cv. Rech.f. 61,15*** 29,6 9,45- 34,4 32,10*** 48,1 25,65ooo 4,9 
22 C. arvensis L. 58,12*** 32,6 8,79- 36,6 73,07*** 33,4 24,83ooo 6,0 
23 C. stellata Cav. 60,53*** 27,0 9,22- 33,9 83,03*** 32,6 25,00ooo 5,3 
24 C. suffruticosa Vahl. 65,89*** 23,0 9,31- 29,4 98,00*** 26,7 25,06ooo 8,1 
25 C. tripterocarpa Rupr. 84,06*** 12,6 11,53*** 19,2 96,53*** 19,0 24,66ooo 6,3 
26 C. officinalis L.F.c 51,45* 29,7 9,14- 47,8 16,86o 61,2 33,00ooo 41,4 
27 C. officinalis L.D.d 71,24*** 14,0 9,10- 31,3 17,24oo 33,8 51,69- 18,0 
28 C. officinalis L.D.e 31,72ooo 32,0 7,44- 53,6 26,16- 60,2 22,88ooo 46,2 
29 C. officinalis L.PL 43,85- 41,4 7,40- 55,7 13,85ooo 65,6 176,30*** 43,8 
30 C. officinalis L.D.f 46,87- 35,6 9,52- 49,1 23,52- 65,5 31,52ooo 61,0 
31 C. officinalis D.g 47,67- 38,5 7,50- 54,0 17,07o 52,8 31,90ooo 46,5 
32 C. officinalis I 35,85oo 32,0 6,85- 50,5 8,69ooo 64,3 60,31- 33,6 
33 C. officinalis D.h 29,00oo 49,5 5,50o 67,8 3,50ooo 109,5 25,33ooo 50,8 
34 cv. Prycosnovjenie 38,88- 27,2 10,75* 24,2 13,75o 63,1 14,00ooo 62,6 
35 cv. Pacific Beauty 40,00- 46,9 7,58- 56,6 10,75ooo 56,5 82,08* 58,7 
36 cv. Gaicha Gril 43,16- 34,7 9,19- 44,3 12,61ooo 52,2 194,00*** 41,5 
37 cv. Fiesta Hitana 28,79ooo 34,5 6,29o 62,8 3,43ooo 107,1 159,57** 78,7 
38 cv. Zelenoye Serdtse 31,57o 53,2 7,29- 48,7 3,00ooo 101,8 181,86(*) 97,0 
39 cv. Rozovyi Sjurpriz 22,00ooo 61,7 5,71- 83,8 3,14ooo 90,8 107,00(*) 68,8 
40 C. alata UK 62,40* 17,1 9,80- 19,6 54,20**(*) 40,4 23,20ooo 3,6 
41 C. suffruticosa 60,60- 27,3 8,60- 39,9 58,00*** 36,2 22,80ooo 3,7 
42 C. officinalis A 29,44ooo 34,8 8,69- 62,9 18,19- 55,5 24,25ooo 50,2 
43 cv. Pacific 55,91* 24,9 8,00- 31,6 10,82ooo 58,7 60,45- 36,7 
44 cv. Plamen 26,00ooo 66,7 5,50ooo 40,7 2,17ooo 103,8 126,75** 88,6 
45 C. officinalis AZ 44,11- 34,2 9,89- 49,4 15,89- 69,0 29,89ooo 19,5 

Media experienţei 45,63 32,8 8,54 41,2 21,46 59,2 52,08 38,7 
          *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Înălţimea plantelor a prezentat o amplă variaţie, cu limite cuprinse între 22,0 cm (cv. 

Rozovyi Sjurpriz) şi 84,6 cm (C. tripterocarpa Rupr.), iar media experienţei a avut valoarea de 
45,63 cm. S-a constatat faptul că şi numărul de ramificaţii principale pe plantă a fost un caracter 
cu o amplă variabilitate, atât inter-, cât şi intravarietală. 

Comparativ cu media experienţei, valori asigurate statistic pentru numărul de ramificaţii 
principale pe plantă, s-au înregistrat la 17 genotipuri. Astfel, cel mai mic număr de ramificaţii a 
fost înregistrat la specia C. arvensis F (4,59), iar cel mai mare număr la specia C. officinalis 
L.D.a (16,38). Numărul de flori pe plantă este un caracter cu o deosebită importanţă pentru 
utilizarea plantelor de Calendula în scopuri ornamentale sau pentru alte destinaţii (industrială 
farmaceutică, medicinală etc.). În experienţă, caracterul a prezentat o amplitudine extrem de 
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largă în cadrul genotipurilor analizate, de la 98,00 flori/plantă (C. suffruticosa Vahl.) la 2,17 (cv. 
Plamen). Numărul de petale în corolă a fost variabil, limitele de variaţie fiind cuprinse între 
14,00 la cv. Prycosnovjenie şi 194,00 la cv. Gaicha Gril. Numărul de petale în corolă prezintă 
importanţă atât din punct de vedere ornamental cât şi din punct de vedere industrial. 

Genotipurile cu flori involte: Bon Bon Mix’, cv. Pacific-Riesen C. officinalis L.PL, cv. 
Prycosnovjenie, cv. Gaicha Gril, cv. Fiesta Hitana, cv. Zelenoye Serdtse, cv. Rozovyi Sjurpriz, 
cv. Plamen (Tabelul 3.9.), sunt avantajoase în decorarea spaţiilor verzi, a interioarelor, în arta 
florală (GONCEARIUC, 2003; ŞELARU, 2007), precum şi în cultură, (BRÂNZILĂ, 2005). 

 
3.1.2.1. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristici 

 ale creşterii plantelor 
 

Variabilitatea înregistrată în cadrul micro-colecţiei reprezentată de cele 45 de genotipuri 
de Calendula pentru principalele caracteristici ale creşterii plantelor a fost diferită de la un 
caracter la altul (Figura 3.2.). Valorile s% cele mai mici s-au înregistrat pentru lungimea (11,1%) 
şi lăţimea frunzei (11,9%), ilustrând o variaţie medie a acestor caractere în rândul genotipurilor 
din micro-colecţie. La celelalte caractere, valorile s% au semnificat o variabilitate mare (peste 
20%), sau chiar foarte mare pentru numărul de ramificaţii principale pe plantă (41,2%). 
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Figura 3.2. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristici ale creşterii plantelor 
 

3.1.2.2. Coeficienţii de variabilitate la principalele caracteristici ale florilor şi fructelor 
 
Variabilitatea celor zece caracteristici ale florilor şi fructificării a fost amplă (Figura 3.3.), 

cu valori ale s% peste 20%, prag de la care se poate considera că variaţia unui caracter este mare. 
Cea mai mare valoare pentru s% a fost înregistrată la numărul de fructe/plantă (73,5%), 

iar cea mai mică valoare a fost obţinută pentru lungimea petalei (30,9%). 
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Figura 3.3. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristicile ale florilor şi fructelor 
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3.1.2.3. Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici 
 ale seminţelor şi plantelor 

 
În experienţă, între numeroasele caracteristici analizate, au fost înregistrate corelaţii 

fenotipice asigurate statistic, pozitive sau negative (Tabelul 3.8.). 
Corelaţii fenotipice pozitive, foarte semnificative, au fost identificate între: greutatea 

seminţelor şi germinaţia seminţelor; greutatea seminţelor şi numărul de ramificaţii; înălţimea 
plantelor şi numărul de ramificaţii; înălţimea plantelor şi numărul de flori/plantă. S-a confirmat 
faptul că, cu cât greutatea seminţelor este mai mare, cu atât germinaţia lor este mai bună 
(BACIU şi SESTRAŞ, 2008). 

O corelaţie asigurată statistic, neprevizibilă, a fost înregistrată între greutatea seminţelor 
şi numărul mediu de ramificaţii pe plantă. În experienţa reprezentată de cele 45 genotipuri de 
Calendula, odată cu greutatea seminţelor a crescut şi numărul de ramificaţii pe plantele obţinute 
din seminţele respective. 

Alte corelaţii surprinzătoare, de această dată negative, au fost identificate între numărul 
petalelor şi diferite caracteristici ale seminţelor şi plantelor, respectiv: greutatea seminţelor, 
germinaţia seminţelor, înălţimea plantelor, numărul de flori/plantă. 

 
Tabelul 3.8. 

Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici studiate la Calendula 
Caracterele 

corelate 
Germinaţia 
seminţelor 

Înălţimea 
plantelor 

Nr. 
ramificaţii 

Nr. 
flori 

Nr. 
petale 

Greutatea seminţelor 0,420*** 0,226* 0,433*** 0,095- -0,337oo(o) 
Germinaţia seminţelor  0,220* 0,294** 0,115- -0,362ooo 
Înălţimea plantelor    0,377*** 0,689*** - 0,282oo 
Nr. ramificaţii      0,234* - 0,156- 
Nr. flori        - 0,325oo 

r 5% = 0,205; r 1% = 0,267; r 0,1% = 0,338 
         *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 
 

3.1.3. Tipul florilor la genotipurile din micro-colecţie 
 
În funcţie de tipul florilor, respectiv numărul de petale din corolă, genotipurile de 

Calendula din micro-colecţie au fost grupate în trei categorii: cu flori simple, cu flori semiinvolte 
şi cu flori involte. Fiind o specie polimorfă, C. officinalis L. (gălbenelele) formează în decursul 
perioadei de vegetaţie toate cele trei tipuri de flori (BRÂNZILĂ, 2007). Atât din punct de vedere 
a valorii ornamentale cât şi a celei industriale, o importanţă mai mare prezintă genotipurile cu 
număr mare de flori ligulate în inflorescenţă şi număr mare de inflorescenţe/plantă. 

Din punctul de vedere al geneticii şi ameliorării, obţinerea genotipurilor cu flori involte, 
reprezintă obiectivul principal pentru ameliorarea speciilor genului Calendula şi îndeosebi a 
speciei C. officinalis L. 

După unii cercetători, tipul florilor involte este un caracter genetic recesiv şi este 
determinat de numărul de ligule fertile, care se formează în partea exterioară a antodiului. Florile 
ligulate (marginale) au o mare importanţă, întrucât din acestea se obţin seminţe, florile tubulare 
(centrale) fiind sterile (LEWANDOWSKI şi BRZKIN, 1982). 

În anul experimental 2008, în fenofaza de înflorire deplină, în funcţie de tipul florilor, 
genotipurile din micro-colecţie au fost încadrate într-una dintre cele trei categorii precizate 
anterior (Tabelului 3.9.). 

Dintre cele 45 de genotipuri analizate, 23 de genotipuri, aparţinând la toate cele şase 
specii din experienţă, au prezentat flori simple, 13 genotipuri din cadrul a trei specii au prezentat 
flori semiinvolte, iar nouă genotipuri ale speciei C. officinalis L. au prezentat flori involte. 
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Tabelul 3.9. 
Tipul florilor la 45 genotipuri Calendula 

Flori simple (1-2 rânduri ligule)) Flori semiinvolte (3-5 rânduri ligule) Flori involte (> 5 rânduri ligule) 
122GE 2822-0002 
123GE Hortus Hudae 
121GE2822-0001 
124GE2822-04 
C. officinalis L.D.a 
C. officinalis L.B 
C. arvensis F 
C. officinalis SLO 
C. arvensis SLO 
C. officinalis UK 
C. officinalis L.D.b 
C. officinalis L.F.b 
C. officinalis D.h 
C. officinalis L.D.c 
cv. Rech.f. 
C. arvensis L. 
C. stellata Cav. 
C. suffruticosa Vahl. 
C. tripterocarpa Rupr. 
C. officinalis L.F.c 
C. officinalis L.D.e 
C. officinalis L.D.f 
C. officinalis D.g 

C. officinalis F.a 
cv. Prolifera Nr. 215 
cv. Prolifera Nr. 214 
Bon-Bon Orange 
cv. Radio 
C. officinalis L.D.d 
C. officinalis I 
cv. Pacific Beauty 
C. alata UK 
C. suffruticosa 
C. officinalis A 
cv. Pacific 
C. officinalis AZ 

Bon Bon Mix’ 
cv. Pacific-Riesen 
C. officinalis L.PL 
cv. Prycosnovjenie 
cv. Gaicha Gril 
cv. Fiesta Hitana 
cv. Zelenoye Serdtse 
cv. Rozovyi Sjurpriz 
cv. Plamen 

 
3.1.4. Comportarea genotipurilor de Calendula la atacul de Aphis fabae 
 
Specia Aphis fabae face parte din ordinul Homoptera, subordinul Aphidida, familia 

Aphididae, cunoscută sub denumirea generală de afide sau păduchi de frunze. Afidele dăunează 
prin atacul direct şi prin pagube secundare, prin secreţia de „rouă de miere”, fiind principalii 
vectori ai virozelor întâlnite la plante (DIXON, 1998; OLTEAN şi colab., 2004). Afidele sunt 
dăunători comuni (specifici) culturilor de Calendula cu o prezenţă în cultură destul de mare, atât 
în ceea ce priveşte intensitatea atacului, cât şi frecvenţa acestuia (BACIU şi colab., 2009). 

În anul 2008, dintre cele 45 de genotipuri de Calendula studiate nu au prezentat atac de 
Aphis fabae 26 de genotipuri (Tabelul 3.10.), reprezentând un procent de 57,8%. 

Dintre cele 26 de cultivaruri menţionate, neatacate, un interes deosebit au prezentat cele 
care au prezentat însuşiri ornamentale deosebite, în vederea recomandării lor ca potenţiali 
genitori de rezistenţă la afide şi calitate decorativă, în noi lucrări de ameliorare prin hibridare. 

 
Tabelul 3.10. 

Genotipuri de Calendula fără atac de Aphis fabae 
Numărul şi genotipul fără grad de atac (26) 

Nr. variantă Genotipul Nr. variantă continuare Genotipul 
5 C. officinalis L. 27 C. officinalis L. 
6 C. officinalis L. 29 C. officinalis L. 
7 C. officinalis 31 C. officinalis 
8 C. arvensis  32 C. officinalis 
12 cv. Prolifera Nr. 214 33 C. officinalis  
13 Bon-Bon Orange 34 cv. Prycosnovjenie 
14 Bon Bon Mix’ 35 cv. Pacific Beauty 
15 C. officinalis 36 cv. Gaicha Gril 
16 C. officinalis L. 37 cv. Fiesta Hitana 
17 C. officinalis L. 38 cv. Zelenoye Serdtse 
20 cv. Radio 39 cv. Rozovyi Sjurpriz 
24 C. suffruticosa Vahl. 43 cv. Pacific 
25 C. tripterocarpa Rupr. 45 C. officinalis 

 
Între genotipurile atacate de Aphis fabae s-au observat diferenţe de frecvenţă şi intensitate 

a atacului (Tabelul 3.11.). Variantele experimentale 2, 28, 30, 41, 42 şi 44 au înregistrat cea mai 
ridicată frecvenţă a atacului de Aphis fabae, acestea fiind urmate de variantele 40 şi 3. 
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Tabelul 3.11. 
Frecvenţă (F%), Intensitate (I%) şi Grad de atac (G.a.%) 

Frecvenţă (F%) Intensitate (I%) Grad de atac (G.a.%) Nr. 
variantă Variantă/Genotipul (F%) Semnificaţia (I%) Semnificaţia (G.a.%) Semnificaţia 

1 122GE 2822-0002 2,94 - 30,00 *** 0,88 - 
2 123GE Hortus Hudae 26,60 *** 21,25 ** 5,65 * 
3 121GE2822-0001 17,10 ** 34,17 *** 5,84 *(*) 
4 124GE2822-04 14,81 * 25,50 *** 3,78 - 
9 C. officinalis 7,89 - 31,67 *** 2,43 - 
10 C. arvensis  12,82 - 25,00 *** 3,20 - 
11 cv. Prolifera Nr. 215 14,70 * 21,00 ** 3,08 - 
18 C. officinalis L. 14,70 * 25,00 *** 3,67 - 
19 cv. Pacific-Riesen 10,81 - 13,75 - 1,49 - 
21 cv. Rech.f. 7,50 - 30,00 *** 2,25 - 
22 C. arvensis L. 14,28 - 26,67 *** 3,81 - 
23 C. stellata Cav. 12,50 - 20,00 ** 2,50 - 
26 C. officinalis L. 10,34 - 18,33 * 1,89 - 
28 C. officinalis L. 24,00 *** 17,50 * 4,20 - 
30 C. officinalis L. 22,58 *** 15,00 - 3,39 - 
40 C. alata 20,00 ** 15,00 - 3,39 - 
41 C. suffruticosa 40,00 *** 20,00 ** 8,00 *** 
42 C. officinalis 25,00 *** 15,00 - 3,75 - 
44 cv. Plamen 25,00 *** 16,67 (*) 4,17 - 

Media experienţei (Mt.) 17,03 - 22,18 - 3,54 - 
           *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Cea mai ridicată frecvenţă a atacului (F%=40,0) a fost observată la C. suffruticosa, 

aceasta provenind de la Grădina Botanică Naţională a Ucrainei, Kiev, urmată de C. officinalis 
genotipul 123GE (F%=26,6) obţinută de la Grădina Botanică Naţională a Danemarcei, 
Copenhaga. Variantele experimentale 1, 3, 4, 9, 10, 18, 21 şi 22 au fost reprezentate de cele mai 
sensibile genotipuri în ceea ce priveşte intensitatea atacului, prezentând diferenţe foarte 
semnificative comparate cu media experienţei. 

Dintre genotipurile atacate, 11 au prezentat diferenţe asigurate statistic pentru F% 
atacului, 15 pentru I% atacului, şi trei pentru G.a.% (C. suffruticosa – din Ucraina, Grădina 
Botanică Naţională, Kiev; C. arvensis 121GE2822-0001 din Grădina Botanică a Danemarcei, 
Copenhaga; C. officinalis 123GE Hortus Hudae, din Grădina Botanică a Danemarcei). 

În Tabelul 3.12. este prezentată încadrarea genotipurilor din colecţie în diferite clase de 
atac (şase categorii), în funcţie de F%, I% şi G.a.%. 

Din datele obţinute, rezultă că 57,8% din genotipuri nu au prezentat atac de afide, ceea ce 
ilustrează faptul că micro-colecţia poate furniza resurse de gene favorabile pentru ameliorarea 
gălbenelelor la atacul de afide. 

 
Tabelul 3.12. 

Numărul şi procentul de genotipuri cuprinse în clase diferite cu privire la F%, I% şi G.a.% 
Frecvenţă (F%) Intensitate (I%) Grad de atac (G.a.%) Estimare atacului (F%, I%, G.a.%) Nr. % Nr. % Nr. % 

Fără atac (Atac % = 0) 26 57,8 26 57,8 26 57,8 
Foarte slab atac (Atac % = 0,1-1,0) - - - - 1 2,2 
Atac slab (Atac % =1,1-5,0) 1 2,2 - - 15 33,3 
Atac mediu (Atac % = 5,1-15,0) 10 22,2 4 8,9 3 6,7 
Atac puternic (Atac % = 15,1-20,0) 2 4,5 5 11,1 - - 
Atac foarte puternic (Atac % > 20,1) 6 13,3 10 22,2 - - 

Total genotipuri 45 100,0 45 100,0 45 100,0 

 
Pentru frecvenţa atacului, cea mai mare valoare procentuală înregistrată (22,2%) a ilustrat 

încadrarea unui număr mare de genotipuri în categoria de atac mediu, iar pentru intensitatea 
atacului acelaşi procent a fost înregistrat la categoria „atac foarte puternic”. 

În funcţie de gradul de atac, cea mai mare proporţie a genotipurilor din micro-colecţie a 
fost încadrată la categoria „atac slab” (33,3%). 



 24

3.1.5. Rezultate privind relaţiile filogenetice dintre speciile 
          şi genotipurile studiate în micro-colecţie 
 
Folosirea markerilor moleculari a constituit un suport deosebit în munca de ameliorare, 

atât la plante cât şi la animale, aplicabilitatea acestora fiind demonstrată în: identificarea şi 
taxonomia genetică, realizarea hărţilor genetice şi a studiilor de filogenie (VOS şi colab., 1995). 

Izolarea ADN-ului: cu toate că în ţesuturile vegetale ale plantelor există o cantitate mare 
de polifenoli şi polizaharide, care co-precipită împreună cu ADN-ul şi afectează secvenţa 
nucleotidică în amplificarea PCR, protocolul propus de LODHI şi colab. (1994), îmbunătăţit de 
POP şi colab. (2004) a fost eficient şi a redus efectul acestor contaminanţi. 

Prin utilizarea acestui protocol, cantitatea de ADN obţinută a variat de la 33,80 ng/µl (C. 
officinalis D.h) până la 501,75 ng/µl (C. officinalis F.a) iar media a fost de 297,09 ng/µl. 

Amplificarea ADN-ului: profilului benzilor formate de produşii de amplificare în gelul de 
electroforeză s-a urmărit prin tehnica RAPD, deseori utilizată în acest scop (BASSAM şi colab., 
1991). Au fost testaţi 15 primeri decameri, a căror conţinut ridicat de guanină şi citozină s-a 
încadrat între 70-80%, în toate cele 45 de probe. Dintre cei 15 primeri decameri folosiţi pentru 
amplificare, numai cinci au amplificat (33,33%), aceştia fiind selecţionaţi pentru analiza RAPD. 

Numărul cel mai mare de benzi l-a generat primerul OPAL 20, care a ilustrat cel mai 
evident polimorfism. Primerii OPH 20 şi OPC 15 au prezentat în urma procesului de amplificare 
cele mai multe benzi în comun, (Tabelul 3.13.). Numărul de benzi generat de primerul OPAB 18 
a fost mai mic comparativ cu ceilalţi primeri, iar la specia C. stellata Cav. 124GE2822-04 şi C. 
officinalis D.h a generat doar câte o singură bandă. 

 
Tabelul 3.13. 

Numărul de benzi polimorfice generate de cei cinci primeri 
Nr. Primer Secvenţă nucleotidică (5’-3’) Nr. total de benzi amplificate Nr. de benzi polimorfice amplificate 

1. OPA-18 AGG TGA CCG T 94 10 
2. OPC-15 GAC GGA TCA G 83 12 
3. OPH-20 GGG AGA CAT C 89 11 
4. OPAL-20 AGG AGT CGG A 143 14 
5. OPAB-18 CTG GCG TGT C 87 9 

Total 496 56 

 
La toate speciile, toţi primerii RAPD au determinat formarea unor benzi constante şi bine 

determinate de-a lungul tuturor probelor. Deşi se consideră că fiecare fragment de ADN este un 
locus (LANDRY şi colab., 1994), este posibil totuşi ca unele benzi să reprezinte loci multiplii, 
care au migrat împreună (PAMFIL şi colab., 2000). 

JÄNTSCHI şi colab. (2009) sugerează, în acest sens utilizarea algoritmilor genetici 
pentru elucidarea analizei secvenţelor nucleotidice (alinierea, repetarea secvenţelor, comparaţii 
între ele). În 1978, NEI afirma faptul că există un avantaj al utilizării unui număr mare de loci 
pentru a estima distanţa genetică şi recomanda un număr de cel puţin 50 de loci pentru analiză. 

Analizele moleculare efectuate în prezentul studiu se bazează pe un număr mare de loci 
(496). Prin utilizarea celor 5 primeri au fost obţinute un număr de 56 benzi polimorfice, 
realizându-se o medie de 11,2 benzi/primer. 

Primerul OPA-18 a generat un număr maxim de 10 benzi/probă, polimorfismul generat 
de acest primer fiind redus. La nivelul genotipurilor: C. officinalis-Bon Bon Mix’, C. officinalis 
L.D.c, C. officinalis L.F.c şi C. officinalis - cv. Pacific-Riesen, primerul OPA-18 a generat doar 
câte o singură bandă/probă. La genotipul C. officinalis – cv. Radio primerul nu a generat nici o 
bandă polimorfică. 

Primerul OPC-15 a generat un număr maxim de 12 benzi/probă şi un polimorfism foarte 
redus. Aproape toate benzile generate au amplificat la acelaşi nivel, cu excepţia următoarelor 
genotipurilor: C. stellata Cav.124GE, C. officinalis – cv. Gaicha Gril şi C. officinalis 122GE. 
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Primerul OPH-20 a format un număr total de 11 benzi polimorfice/probă. Amplificarea s-
a produs aproape la acelaşi nivel, pentru toate probele, iar polimorfismul generat a fost foarte 
apropiat de cel indus de primerul OPC-15. Numărul cel mai mare de benzi (3 benzi/probă) a fost 
înregistrat la genotipurile C. officinalis L.D.f, C. officinalis - cv. Pacific Beauty, C. officinalis – 
cv. Rozovyi Sjurpriz, C. officinalis D.g şi C. stellata - C. stellata Cav. 

Primerul OPAL-20 (Figura 3.4.).a generat cel mai mare număr de benzi şi a ilustrat un 
polimorfism foarte evident, la nivelul tuturor probelor. Numărul cel mai mare de benzi a fost 
înregistrat la genotipurile: C. arvensis 121GE şi C. stellata Cav.124GE. Singurul genotip la care 
primerul OPAL-20 nu a generat nici o bandă polimorfică a fost C. officinalis L.D.b. 

Primerul OPAB-18 a generat un număr maxim de 9 benzi/probă, polimorfismul generat 
de acest primer fiind destul de edificator. 
 

 

Legendă 
1 - C. officinalis - cv. Pacific 
2 - C. officinalis - Bon Bon Mix’ 
3 - C. officinalis L.D.c 
4 - C. officinalis L.D.e 
5 - C. officinalis L.F.c 
6 - C. officinalis - cv. Pacific-Riesen 
7 - C. tripterocarpa - C. tripterocarpa Rupr. 
8 - C. arvensis - 121GE2822-0001 
9 - C. officinalis L.D.d 
10 - C. officinalis AZ 
11 - C. officinalis SLO 
12 - C. officinalis L.PL 
13 - C. stellata Cav. - 124GE2822-04 
14 - C. officinalis D.h 
15 - C. officinalis L.D.a 
16 - C. officinalis - Bon-Bon Orange 
17 - C. officinalis L.D.f 
18 - C. officinalis L.B 
19 - C. officinalis L.F.b 
20 - C. arvensis L. 
21 - C. alata UK 
22 - C. arvensis F 
23 - C. officinalis - cv. Pacific Beauty 
24 - C. officinalis – cv. Rozovyi Sjurpriz 
25 - C. officinalis - cv. Zelenoye Serdtse 
26 - C. officinalis A 
27 - C. officinalis - cv. Prolifera Nr.214 
28 - C. suffruticosa - C. suffruticosa Vahl. 
29 - C. stellata - C. stellata Cav. 
30 - C. arvensis SLO 
31 - C. alata - cv. Rech.f. 
32 - C. officinalis -123GEHortus Hudae 
33 - C. officinalis - cv. Fiesta Hitana 
34 - C. officinalis - cv. Plamen 
35 - C. officinalis - 122GE2822-0002 
36 - C. officinalis D.g 
37 - cv. Prolifera Nr.215 
38 - C. officinalis I 
39 - C. officinalis UK 
40 - C. officinalis L.D.b 
41 - C. officinalis F.a 
42 - C. officinalis - cv. Radio 
43 - C. officinalis - cv. Prycosnovjenie 
44 - C. officinalis - cv. Gaicha Gril 
45 - C. suffruticosa 
L - marker ADN 100 Kb 

Figura 3.4. Amplificarea produşilor de reacţie cu primerul OPAL-20 la Calendula 
 
3.1.5.1. Dendrograma genotipurilor de Calendula din micro-colecţie 

 
Dendrograma rezultată în urma analizelor efectuate prin tehnica RAPD şi a prelucrării 

datelor pe computer a constituit o reprezentare fidelă a relaţiilor filogenetice dintre diferitele 
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genotipuri de Calendula, precum şi a diversităţii genetice existente la provenienţele din micro-
colecţie (Figura 3.5.). Analizând dendrograma rezultatelor obţinute se poate observa o 
diversificare împărţită la nivelul genotipurilor în patru grupuri mari, distincte, notate pentru 
uşurinţa interpretării cu litere de la „A” la „D”. 

Grupul notat cu litera „A” cuprinde patru subgrupuri ce reunesc trei specii (C. arvensis, 
C. alata şi C. officinalis L.) şi este grupul ce uneşte cel mai mare număr de genotipuri din 
prezenta dendogramă (17 genotipuri). Este interesantă această încadrare mai ales datorită 
faptului că între specia C. officinalis L. şi celelalte două specii (C. arvensis şi C. alata) există 
diferenţe mari din punct de vedere fenotipic. 

Grupul uneşte două specii (C. officinalis L. şi C. arvensis L.) care, datorită principiilor 
active, sunt singurele specii din cadrul genului Calendula utilizate ca şi plante medicinale 
(BRÂNZILĂ, 2005; VĂTAVU, 2010). 

 

 
Figura 3.5. Dendrograma celor 45 de genotipuri, din cadrul a şase 

specii de Calendula (Programul: FREE TREE→TREE VIEW) 
 
Grupul notat cu litera „B” uneşte cinci subgrupuri respectiv 12 genotipuri ce aparţin la 

patru specii: C. officinalis, C. arvensis F., C. stellata Cav. şi C. suffruticosa. 
Grupul notat cu litera „C” este împărţit în două subgrupuri şi uneşte şase genotipuri ce 

aparţin la două specii (C. officinalis L. şi C. suffruticosa Vahl.). 
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Ultimul grup, notat cu litera „D” este împărţit în patru subgrupe şi în cuprinde zece 
genotipuri de la cinci specii: C. officinalis, C. arvensis, C. alata, C. stellata, C. tripterocarpa. 

Primele două subgrupe unesc câte două specii: C. arvensis L. şi C. alata UK pentru 
primul subgrup respectiv C. tripterocarpa Rupr. şi C. arvensis 121GE pentru al doilea subgrup. 
  

3.2. REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA HIBRIDĂRILOR INTRASPECIFICE 
 
3.2.1. Obţinerea seminţelor şi plantelor din hibridări artificiale dirijate 
 
Rezultatele obţinute în urma hibridărilor intraspecifice şi a autopolenizărilor efectuate la 

genitorii aleşi în micro-colecţie sunt prezentate în Tabelul 3.14. Trebuie menţionat faptul că 
numărul de boboci aleşi în cadrul fiecărui genitor matern pentru castrare şi apoi pentru 
polenizare a depins de tipul de inflorescenţă. Astfel, la genotipurile cu inflorescenţe involte (>5 
rânduri de ligule), numărul de boboci stabilit pentru castrare şi apoi polenizare a fost mult mai 
mic comparativ cu cel al genotipurilor cu inflorescenţe simple (1-2 rânduri de ligule). 

Din datele prezentate în tabel se observă faptul că numărul seminţelor obţinute în urma 
hibridărilor dirijate intraspecifice a fost variabil în cadrul combinaţiilor hibride. 

Cel mai mic număr de seminţe s-a obţinut în combinaţia cv. Pacific Beauty x Bon-Bon 
Orange (20 seminţe hibride), iar numărul cel mai mare de seminţe s-a obţinut în încrucişarea Bon 
Bon Mix’ x Bon-Bon Orange (160 seminţe hibride). 

Referitor la procentul de germinare al seminţelor şi răsărire al plantelor (pentru toate 
combinaţiile hibride), se poate observa că din totalul de 348 seminţe, au germinat şi răsărit 179 
de plante, procentul de germinare fiind de 51,4%. Cel mai mare procent de germinare şi răsărire 
al plantelor/combinaţia hibridă a fost înregistrat la cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange 
(75,0%), iar cel mai mic procent de germinare şi răsărire a fost obţinut în cadrul combinaţiei 
hibride Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange (32,5%). 

 
Tabelul 3.14. 

Număr seminţe hibride obţinute din hibridări intraspecifice, 2008 
 

Combinaţi hibridă (Genitorii)/ Nr. boboci 
castraţi/ 

Nr. flori 
polenizate/ 

Nr. achene 
formate/ 

Nr. seminţe 
obţinute/ 

Nr. plante 
obţinute/ 

cv. Prycosnovjenie x cv. Pacific Beauty 20 16 14 64 46 
cv. Prycosnovjenie x Bon Bon Mix’ 20 10 10 32 20 
cv. Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange 20 14 12 30 22 
cv. Pacific Beauty x Bon Bon Mix’ 30 15 14 42 24 
cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange 30 16 9 20 15 
Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange 25 18 13 160 52 

 
3.2.2. Obţinerea seminţelor şi plantelor din autopolenizări şi polenizări libere 
 
În anul experimental 2008 au fost realizate hibridări şi autopolenizări, fără a fi urmărite şi 

seminţele obţinute în urma polenizării libere (Tabelul 3.15.). 
În funcţie de numărul bobocilor autopolenizaţi, la cv. Pacific Beauty (Pacific Beauty x 

Pacific Beauty) s-au obţinut 138 seminţe, în timp ce prin autopolenizarea cv. Prycosnovjenie s-
au obţinut 240 seminţe hibride. În anul 2009 hibrizii F1 rezultaţi din hibridările efectuate în 2008 
s-au autopolenizat, iar în paralel s-au lăsat în câmp să se polenizeze natural (polenizare liberă). 

Conform datelor înregistrate şi prezentate în tabel, şi în concordanţă cu aşteptările, s-a 
constatat faptul că numărul seminţelor obţinute prin polenizare liberă a fost mai mare comparativ 
cu numărul seminţelor obţinute prin autopolenizare. 

Procentul seminţelor obţinute prin autopolenizare forţată la hibrizii F1 a reprezentat 69% 
faţă de seminţele rezultate prin polenizarea liberă a aceloraşi hibrizi. Atât în cazul polenizării 
libere, cât şi în cazul autopolenizării, numărul cel mai mare de seminţe hibride a fost obţinut la 
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hibrizii F1 rezultaţi din autopolenizarea soiului Prycosnovjenie şi anume 576 seminţe, în cazul 
polenizării libere, respectiv 469 seminţe, în cazul autopolenizării. Probabil, acest fapt se 
datorează tipului de inflorescenţă şi numărului mare de ligule sau flori fertile din inflorescenţă la 
soiul Prycosnovjenie şi la descendenţii F1 ai acestuia. 

 
Tabelul 3.15. 

Număr seminţe hibride obţinute din autopolenizări şi polenizări libere, 2008 şi 2009 

Originea Nr. boboci 
polenizare liberă 

Nr. seminţe 
obţinute 

Nr. boboci 
autopolenizaţi 

Nr. seminţe 
obţinute 

cv. Prycosnovjenie x cv. Prycosnovjenie - - 5 240 
cv. Pacific Beauty x cv. Pacific Beauty - - 6 138 
Bon Bon Mix’ x Bon Bon Mix’ - - 7 210 
Bon-Bon Orange x Bon-Bon Orange 

P* 2008 

- - 6 166 
cv. Prycosnovjenie x cv. Prycosnovjenie 6 576 6 469 
cv. Pacific Beauty x cv. Pacific Beauty 10 381 10 310 
Bon Bon Mix’ x Bon Bon Mix’ 6 337 6 178 
Bon-Bon Orange x Bon-Bon Orange 10 416 10 336 
cv. Prycosnovjenie x cv. Pacific Beauty 10 408 10 205 
cv. Prycosnovjenie x Bon Bon Mix’ 10 404 10 290 
cv. Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange 10 478 10 295 
cv. Pacific Beauty x Bon Bon Mix’ 10 473 10 298 
cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange 10 368 10 233 
Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange 

F1** 2009 

10 405 10 316 
*P – generaţia parentală/parental 
**F1 – generaţia hibridă F1/F1 descendants 
 

3.2.3. Rezultate obţinute în urma studiilor efectuate la hibrizii F1 proveniţi din 
          încrucişări intraspecifice dialele, modelul Griffing II 

 
3.2.3.1. Înălţimea hibrizilor 

 
Datele privind înălţimea hibrizilor F1 de Calendula din cele zece combinaţii hibride 

rezultate în urma efectuării încrucişărilor dialele de tip Griffing II (hibridări directe între genitori 
şi autopolenizări, fără reciproce), sunt prezentate în Tabelul 3.16. 

 
Tabelul 3.16. 

Rezultatele privind înălţimea hibrizilor F1 de Calendula în combinaţiile 
hibride din experienţă 

Nr. 
var. 

Combinaţia hibridă 
♀/♂ 

Media înălţimii şi 
eroarea mediei (cm) 

Diferenţa faţă 
de medie (cm) 

Valoarea 
“t” 

Semn. 
diferenţei. CV% 

1 cv. Prycosnovjenie x cv. Prycosnovjenie 54,32±4,29 5,56 1,23 - 34,44 
2 cv. Prycosnovjenie x cv. Pacific Beauty 52,30±3,19 3,55 1,02 - 29,27 
3 cv. Prycosnovjenie x Bon Bon Mix’ 56,78±4,05 8,02 1,88 (*) 21,40 
4 cv. Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange 37,36±6,04 -11,39 -1,84 (o) 53,61 
5 cv. Pacific Beauty x cv. Pacific Beauty 47,50±4,81 -1,26 -0,25 - 42,98 
6 cv. Pacific Beauty x Bon Bon Mix’ 52,92±4,29 4,16 0,92 - 28,07 
7 cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange 40,00±4,16 -8,76 -2,00 o 18,03 
8 Bon Bon Mix’ x Bon Bon Mix’ 41,31±2,01 -7,45 -3,07 oo 19,44 
9 Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange 50,57±4,04 1,81 0,43 - 42,29 
10 Bon-Bon Orange x Bon-Bon Orange 46,19±3,12 -2,57 -0,75 - 34,39 

Media experienţei (Mt.) 48,76±1,01 - - - 35,95 
    *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
În afara înălţimii medii a plantelor rezultată în interiorul fiecărei combinaţii, exprimată în 

cm, în tabel sunt redate şi valorile erorii mediei, valorile lui “t” şi, pe baza acestora, 
semnificaţiile diferenţelor, precum şi coeficienţii de variabilitate (CV%) calculaţi pentru 
caracteristica analizată la ansamblul descendenţilor din interiorul fiecărei combinaţii. 
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Înălţimea medie a plantelor în cadrul celor zece combinaţii hibride studiate a fost diferită, 
cu limitele cuprinse între 37,36 cm la descendenţii proveniţi din încrucişarea cv. Prycosnovjenie 
x Bon-Bon Orange şi 56,78 cm la descendenţii proveniţi din încrucişarea cv. Prycosnovjenie x 
Bon Bon Mix’. Comparativ cu media experienţei (48,76 cm), considerată variantă martor, 
diferenţe asigurate statistic, superioare, au fost obţinute în cadrul familiei hibride Prycosnovjenie 
x Bon Bon Mix’, iar diferenţe inferioare, în cadrul familiilor hibride cv. Prycosnovjenie x Bon-
Bon Orange, cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange şi Bon Bon Mix’ x Bon Bon Mix’. 

În interiorul variantelor din experienţă, variabilitatea înălţimii plantelor a avut limite 
cuprinse între 18,03%, la combinaţia hibridă cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange) şi 53,61%, 
la combinaţia hibridă (Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange). 
 Rezultatele obţinute în urma efectuării analizei genetice, privind capacitatea generală de 
combinare (CGC) şi capacitatea specifică de combinare (CSC) a genotipurilor utilizate în 
încrucişări pentru transmiterea unei anumite înălţimi a plantelor în descendenţă, sunt prezentate 
în Tabelul 3.17. Din datele prezentate se poate observa că, la formele parentale utilizate în 
hibridările din experienţă, efectele CSC sunt reale în determinarea înălţimii de creştere a 
plantelor în generaţia F1, în schimb nu şi cele ale capacităţii generale de combinare. 
 

Tabelul 3.17. 
Analiza varianţelor pentru capacitatea generală şi specifică de combinare (CGC şi CSC) 

 a genotipurilor utilizate ca genitori, pentru înălţimea descendenţilor F1 

Valoarea lui “F” Cauza variabilităţii Suma pătratelor 
(SP) 

Gradele de libertate 
(GL) 

Varianţa 
(s2) “F” calculat “F” teoretic 

CGC 103,75 3 34,58 1,89- 2,67; 3,91 
CSC 287,82 6 47,97 2,63* 2,16; 2,92 

Eroarea 2846,98 156 18,25 - - 
    *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Sinteza rezultatelor pentru efectele CGC şi CSC a cultivarurilor utilizate ca genitori, 

precum şi constanţa CSC, este prezentată în Tabelul 3.18. 
Sinteza rezultatelor obţinute ilustrează faptul că înălţimea plantelor la generaţia F1 a fost 

influenţată semnificativ negativ de efectele capacităţii generale de combinare în cazul 
cultivarului Bon-Bon Orange, care transmite o talie redusă a plantelor în descendenţele seminale. 
Acesta a fost de altfel singurul cultivar la care aditivitatea poligenelor a contribuit într-o măsură 
asigurată statistic la transmiterea şi fixarea caracterului la descendenţele seminale. 

 
Tabelul 3.18. 

Efectele CSC, ale CGC şi constanţa CSC asupra înălţimii hibrizilor F1 de Calendula, în funcţie 
de genotipurile utilizate ca genitori 

 
Efectul CSC ♀/♂ Genitorii 

cv. Prycosnovjenie cv. Pacific Beauty Bon Bon Mix’ Bon-Bon Orange 
Efectul CGC Constanţa 

CSC 
cv. Prycosnovjenie 1,240- 1,705- 5,733- -9,919o 2,575- 58,726 
cv. Pacific Beauty  -0,623- 4,348- -4,806- 0,099- 13,528 
Bon Bon Mix’   -7,701- 5,320- 0,544- 42,317 
Bon-Bon Orange    4,703- -3,218o 76,827 

DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CGC: DL 5% = 3,276; DL 1% = 4,318; DL 0,1% = 5,543 
DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CSC: DL 5% = 8,459; DL 1% = 11,150; DL 0,1% = 14,311 

 
Din datele obţinute, s-a constatat că şi efectele de dominanţă şi epistazie pot influenţa 

semnificativ înălţimea descendenţilor seminali, formula parentală Prycosnovjenie x Bon-Bon 
Orange determinând o talie redusă a plantelor în descendenţele seminale. 

În final, se poate concluziona că aditivitatea poligenelor a contribuit în mod semnificativ 
la transmiterea şi fixarea caracterului în descendenţele seminale, cu diferenţe date de efectele 
capacităţii generale de combinare ale genitorilor. 
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Efectele genetice non-aditive (efectele CSC), chiar dacă nu participă la transmiterea 
caracterului, pot contribui însă în mod real la manifestarea acestuia la descendenţii F1, aspect 
deosebit de important pe care amelioratorul trebuie sa-l aibă de asemenea în vedere şi să-l 
valorifice în procesul de selecţie, în direcţia dorită. 
 

3.2.3.2. Numărul de flori/plantă 
 

Rezultatele înregistrate referitoare la numărul de flori/plantă sunt prezentate în Tabelul 
3.19. Pentru numărul mediu de flori/plantă, la hibrizii F1 de Calendula, s-a înregistrat o 
variabilitate interfamilială foarte mare (precum şi intrafamilială), valori ale caracterului apropiate 
de media pe experienţă înregistrându-se la combinaţiile reprezentate de autopolenizări: cv. 
Prycosnovjenie x cv. Prycosnovjenie şi cv. Pacific Beauty x cv. Pacific Beauty. 

Comparativ cu media experienţei (8,92 flori/plantă), considerată variantă martor, în 
cadrul celor zece familii hibride, valori semnificativ pozitive s-au înregistrat la Bon-Bon Orange 
x Bon-Bon Orange, iar valori inferioare, asigurate statistic, la cv. Pacific Beauty x Bon Mix’ şi 
Bon Mix’ x Bon Bon Mix’. 

 
Tabelul 3.19. 

Rezultatele privind numărul de flori/plantă, la hibrizii F1 de Calendula 

Nr. 
var. 

Combinaţia hibridă 
♀/♂ 

Media nr. de flori şi 
eroarea mediei 

Diferenţa faţă de 
medie 

Valoarea 
“t” 

Semn. 
dif. CV% 

1 cv. Prycosnovjenie x cv. Prycosnovjenie 8,74±1,24 -0,18 -0,10 - 61,85 
2 cv. Prycosnovjenie x cv. Pacific Beauty 11,96±1,51 3,04 1,50 - 60,44 
3 cv. Prycosnovjenie x Bon Bon Mix’ 11,89±3,29 2,97 0,83 - 83,10 
4 cv. Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange 6,18±1,91 -2,73 -1,16 - 102,52 
5 cv. Pacific Beauty x cv. Pacific Beauty 8,56±1,29 -0,36 -0,19 - 64,17 
6 cv. Pacific Beauty x Bon Bon Mix’ 3,08±0,48 -5,83 -4,03 ooo 54,37 
7 cv. Pacific Beauty x Bon-Bon Orange 6,33±3,18 -2,58 -0,75 - 86,96 
8 Bon Bon Mix’ x Bon Bon Mix’ 5,19±1,05 -3,73 -2,17 o 80,63 
9 Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange 7,57±0,91 -1,34 -0,82 - 63,74 
10 Bon-Bon Orange x Bon-Bon Orange 13,46±1,64 4,55 2,13 * 62,30 

Media experienţei (Mt.) 8,92±0,40 - - - 76,99 
*, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Valorile “F” calculate pentru capacitatea generală de combinare au fost superioare 

valorilor teoretice ale lui “F” pentru probabilitatea de transgresiune P1%, iar în cadrul capacităţii 
specifice de combinare pentru probabilitatea de transgresiune P5% (Tabelul 3.20.). 

 
Tabelul 3.20. 

Analiza varianţelor pentru capacitatea generală şi specifică de combinare (CGC şi CSC) 
a genotipurilor utilizate ca genitori, pentru numărul de flori/plantă la descendenţii F1 

Valoarea lui “F” Cauza 
variabilităţii 

Suma pătratelor 
(SP) 

Gradele de libertate 
(GL) 

Varianţa 
(s2) “F” calculat “F” teoretic 

CGC 24,85 3 8,28 3,41* 2,67; 3,91 
CSC 74,08 6 12,35 5,08** 2,16; 2,92 

Eroarea 379,06 156 2,43 - - 
                *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Acest lucru sugerează că la formele parentale utilizate în hibridare, atât efectele 

capacităţii generale de combinare, cât şi efectele capacităţii specifice de combinare au fost reale 
în determinarea numărului de flori/plantă, dar cu o pondere mai mare pentru CSC. 

Sinteza rezultatelor pentru efectul capacităţii specifice de combinare (CSC), efectul 
capacităţii generale de combinare (CGC) şi pentru constanţa (CSC) genotipurilor analizate este 
prezentată în Tabelul 3.21. 
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Tabelul 3.21. 
Efectele CSC, ale CGC şi constanţa CSC asupra numărului de flori/plantă la hibrizii F1 de 

Calendula, în funcţie de genotipurile utilizate ca genitori 
 

Efectul CSC ♀/♂ Genitorii 
cv. Prycosnovjenie cv. Pacific Beauty Bon Bon Mix’ Bon-Bon Orange 

Efectul 
CGC 

Constanţa
CSC 

cv. Prycosnovjenie -1,566- 3,156* 4,016* -4,039o 1,004- 21,215 
cv. Pacific Beauty  1,258- -3,287o -2,385- -0,499- 12,803 
Bon Bon Mix’   -0,255- -0,220- -1,427o 9,877 
Bon-Bon Orange    3,322* 0,922- 15,331 

DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CGC: DL 5% = 1,195; DL 1% = 1,576; DL 0,1% = 2,022 
DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CSC: DL 5% = 3,086; DL 1% = 4,068; DL 0,1% = 5,222 
 
Dintre soiurile care au participat ca forme parentale în hibridarea dialelă, printr-o ridicată 

CGC în direcţia obţinerii unor descendenţi cu un număr mic de flori/plantă s-a remarcat 
cultivarul Bon Bon Mix’. 

Chiar dacă la celelalte cultivaruri diferenţele pentru efectele CGC nu au fost asigurate 
statistic, dintre genitorii utilizaţi în hibridări, efectele de aditivitate au acţionat în direcţia 
obţinerii unor descendenţi cu valoare decorativă (număr mare de flori/plantă) la cv. 
Prycosnovjenie (+1,004). 

 
3.2.4. Utilitatea hibridării dialele şi determinarea efectelor CGC şi CSC 
           în încrucişările intraspecifice la Calendula 

 
Pe baza rezultatelor obţinute în urma încrucişărilor intraspecifice, efectuate pe baza 

modelului dialel, se poate concluziona că determinarea capacităţii generale şi specifice de 
combinare a cultivarurilor de Calendula utilizate ca genitori a furnizat informaţii extrem de utile 
pentru ameliorarea speciei. Cercetările au permis evidenţierea unor soiuri la care CGC şi CSC 
acţionează în direcţia obţinerii unor descendenţi cu o anumită vigoare de creştere a plantelor, 
capacitate de ramificare, capacitate decorativă prin port sau habitus, inflorescenţe şi flori etc.  

Astfel, au fost identificate atât soiuri cu o combinabilitate generală ridicată pentru un 
anumit caracter, în direcţia unui anumit obiectiv de ameliorare, cât şi formule parentale care să 
asigure manifestarea unui efect heterozis considerabil, respectiv o vigoare hibridă în generaţia 
seminală F1, care să permită şansa aplicării unei selecţii eficiente. 

Datele obţinute au confirmat faptul că, la Calendula, hibridarea intraspecifică este o 
metodă de ameliorare deosebit de utilă în provocarea variabilităţii necesare creării de noi 
cultivaruri. Hibridările dialele prezintă un dublu avantaj, pe de-o parte practic, de inducere a 
variabilităţii şi de obţinere de noi genotipuri care să stea la baza creării de noi cultivaruri, iar pe 
de altă parte, teoretic, furnizând informaţii ştiinţifice deosebit de preţioase şi relevante. 

 
3.3. REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA HIBRIDĂRILOR INTERSPECIFICE 
 
3.3.1. Obţinerea seminţelor şi plantelor din hibridări artificiale dirijate 

 
Rezultatele înregistrate în urma efectuării hibridărilor interspecifice şi a autopolenizărilor 

la genitorii aleşi din micro-colecţie sunt prezentate în Tabelul 3.22. 
Numărul de boboci aleşi în cadrul fiecărui genitor matern pentru castrare şi apoi pentru 

polenizarea a fost aproape identic la toţi genitorii. Acest lucru se datorează faptului că genitorii 
intraspecifici au avut doar flori simple (1-2 rânduri de ligule) iar numărul florilor ligulate a fost 
cuprins între 20 de ligule (C. arvensis 121GE, C. stellata Cav., C. suffruticosa) şi 24 de ligule 
(C. alata - cv. Rech.f.). Pe baza datelor prezentate în tabel se observă că numărul seminţelor 
obţinute în urma hibridărilor dirijate interspecifice a fost variabil în cazul combinaţiilor hibride. 
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Astfel, cel mai mic număr de seminţe s-a obţinut în cadrul combinaţiei hibride C. 
arvensis 121GE x C. stellata Cav. (16 seminţe hibride), în timp ce la combinaţia C. stellata Cav. 
x C. suffruticosa s-a obţinut cel mai mare număr de seminţe (22 seminţe hibride). 
 

Tabelul 3.22. 
Număr seminţe hibride obţinute din hibridări interespecifice, 2008 

 
Hibridări interspecifice 

Genitorii Nr. boboci 
castraţi 

Nr. flori 
polenizate 

Nr. achene 
formate 

Nr. seminţe 
obţinute 

Nr. plante 
obţinute 

cv. Rech.f. x C. arvensis 121GE 40 26 10 21 15 
cv. Rech.f. x C. stellata Cav. 38 24 8 18 13 
cv. Rech.f. x C. suffruticosa 48 28 12 20 14 
C. arvensis 121GE x C. stellata Cav. 40 22 8 16 10 
C. arvensis 121GE x C. suffruticosa 38 22 10 21 16 
C. stellata Cav. x C. suffruticosa 48 26 12 22 18 

 
În ceea ce priveşte procentul de germinare al seminţelor şi răsărire al plantelor (pentru 

toate combinaţiile) se poate observa că din 118 seminţe obţinute au germinat şi răsărit 86 de 
plante, procentul de germinare fiind de 72,9%. Cel mai mare procent de germinare şi răsărire al 
plantelor/combinaţie hibridă a fost înregistrat la C. stellata Cav. x C. suffruticosa (81,9%) iar cel 
mai mic procent de germinare al seminţelor şi răsărire al plantelor a fost obţinut în cadrul 
combinaţii hibride C. arvensis 121GE x C. stellata Cav. (62,5%). 

 
3.3.2. Obţinerea seminţelor şi plantelor din autopolenizări şi polenizări libere 

 
În anul experimental 2008 au fost realizate hibridări şi autopolenizări, fără a fi urmărite şi 

seminţele obţinute în urma polenizării libere (Tabelul 3.23.). În funcţie de numărul bobocilor 
autopolenizaţi, la specia C. suffruticosa (C. suffruticosa x C. suffruticosa) au fost obţinute 94 
seminţe hibride, în timp ce la specia C. stellata Cav. au fost obţinute 121 seminţe hibride. 

 
Tabelul 3.23. 

Număr seminţe hibride obţinute din autopolenizări şi polenizări libere, 2008 şi 2009 
 

Originea Nr. boboci 
polenizare liberă 

Nr. seminţe 
obţinute 

Nr. boboci 
autopolenizaţi 

Nr. seminţe 
obţinute 

cv. Rech.f. x cv. Rech.f. - - 5 96 
C. arvensis 121GE x C. arvensis 121GE - - 7 118 
C. stellata Cav. x C. stellata Cav. - - 9 121 
C. suffruticosa x C. suffruticosa 

P* 2008 

- - 6 94 
cv. Rech.f. x cv. Rech.f. 10 201 10 118 
C. arvensis 121GE x C. arvensis 121GE 12 197 12 104 
C. stellata Cav. x C. stellata Cav. 10 176 10 89 
C. suffruticosa x C. suffruticosa 

F1** 2009 

10 185 10 94 
*P – generaţia parentală/parental 
**F1 – generaţia hibridă F1/F1 descendants 

 
În anul 2009 hibrizii F1 rezultaţi din hibridările efectuate în 2008 s-au autopolenizat, iar 

în paralel s-au lăsat în câmp să se polenizeze natural (polenizare liberă). Pe baza datelor 
înregistrate şi prezentate în tabel, şi în concordanţă cu aşteptările, s-a constatat faptul că numărul 
seminţelor obţinute prin polenizare liberă a fost mai mare comparativ cu numărul seminţelor 
obţinute prin autopolenizare. Procentul seminţelor obţinute prin autopolenizare forţată la hibrizii 
F1 a reprezentat 53% faţă de seminţele rezultate prin polenizarea liberă a aceloraşi hibrizi. Atât în 
cazul polenizării libere, cât şi în cazul autopolenizării, numărul cel mai mare de seminţe hibride a 
fost obţinut la hibrizii F1 rezultaţi din autopolenizarea cultivarului Rech.f., din cadrul specie C. 
alata, (cv. Rech.f. x cv. Rech.f.), şi anume 201 seminţe, în cazul polenizării libere, respectiv 118 
seminţe, în cazul autopolenizării. 
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3.3.3. Rezultate obţinute în urma studiilor efectuate la hibrizii F1 proveniţi din 
          încrucişări interspecifice dialele, modelul Griffing II 
 
3.3.3.1. Numărul de ramificaţii principale 

 
Pentru numărul de ramificaţii principale/tulpină dintre cele zece combinaţii hibride 

studiate în experienţă diferenţe semnificative superioare faţă de media experienţei (9,14 
ramificaţii), considerată variantă martor, au fost înregistrate doar la combinaţia hibridă C. 
suffruticosa x C. suffruticosa. 

Cel mai mare număr de ramificaţii principale/tulpină (10,83 ramificaţii), a fost înregistrat 
la combinaţia hibridă cv. Rech.f. x C. stellata Cav. (Tabelul 3.24.). 

Variabilitatea caracterului în interiorul combinaţiilor hibride a fost mare, cu limite 
cuprinse între 15,90% la descendenţii combinaţiei C. arvensis 121GE x C. suffruticosa şi 49,62% 
la combinaţia hibridă C. stellata Cav. x C. suffruticosa. 

 
Tabelul 3.24. 

Rezultatele privind numărul de ramificaţii principale la hibrizii F1 de Calendula 

Nr.v
ar. 

Combinaţia hibridă 
♀/♂ 

Media ramificaţiilor şi 
eroarea mediei 

Diferenţa faţă 
de medie 

Valoarea 
“t” 

Semn. 
diferenţei CV% 

1 cv. Rech.f. x cv. Rech.f. 9,26±0,70 0,13 0,17 - 33,15 
2 cv. Rech.f. x C. arvensis 121GE 7,83±0,79 -1,30 -1,56 - 24,78 
3 cv. Rech.f. x C. stellata Cav. 10,83±1,01 1,70 1,62 - 22,92 
4 cv. Rech.f. x C. suffruticosa 8,00±0,91 -1,14 -1,19 - 22,82 
5 C. arvensis 121GE x C. arvensis 121GE 8,33±0,67 -0,80 -1,12 - 33,94 
6 C. arvensis 121GE x C. stellata Cav. 9,60±0,93 0,46 0,48 - 21,60 
7 C. arvensis 121GE x C. suffruticosa 8,20±0,58 -0,94 -1,46 - 15,90 
8 C. stellata Cav. x C. stellata Cav. 9,53±0,90 0,39 0,42 - 38,93 
9 C. stellata Cav. x C. suffruticosa 7,75±1,36 -1,39 -1,00 - 49,62 
10 C. suffruticosa x C. suffruticosa 10,09±0,41 0,95 1,96 * 18,83 

Media experienţei (Mt.) 9,14±0,27 - - - 31,05 
           *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Valorile “F” calculate pentru capacitatea generală de combinare şi pentru capacitatea 

specifică de combinare sunt inferioare valorilor “F” teoretice pentru probabilitatea de 
transgresiune de P5% şi P1% (Tabelul 3.25.). 

 
Tabelul 3.25. 

Analiza varianţelor pentru capacitatea generală şi specifică de combinare (CGC şi CSC) a 
genotipurilor utilizate ca genitori, pentru numărul de ramificaţii principale, ale descendenţilor F1 

 
Valoarea lui “F” Cauza 

variabilităţii 
Suma pătratelor 

(SP) 
Gradele de libertate 

(GL) 
Varianţa 

(s2) “F” calculat “F” teoretic 
CGC 2,13 3 0,71 0,96- 2,67; 3,91 
CSC 8,11 6 1,35 1,82- 2,16; 2,92 

Eroarea 74,81 101 0,74 - - 
                 *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Acest lucru sugerează faptul că la genitorii parentali utilizaţi în experienţă, efectele 

capacităţii generale de combinare şi capacităţii specifice de combinare nu sunt reale în 
determinarea unui anumit număr de ramificaţii/tulpină la descendenţii hibrizi. 

Sinteza rezultatelor obţinute în experienţă, pentru efectul CSC, efectul CGC şi constanţa 
CSC obţinute la hibrizii analizaţi este prezentată în Tabelul 3.26. 

Conform sintezei rezultatelor obţinute în urma analizelor, se poate afirma faptul că 
efectele capacităţii generale de combinare au fost apropiate de limita de siguranţă statistică doar 
la specia C. stellata Cav. 
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Tabelul 3.26. 
Efectele CSC, ale CGC şi constanţa CSC asupra numărului de ramificaţii principale la hibrizii F1 

de Calendula, în funcţie de genotipurile utilizate ca genitori 
Efectul CSC ♀/♂ Genitorii 

cv. Rech.f. C. arvensis 121GE C. stellata Cav. C. suffruticosa 
Efectul 
CGC 

Constanţa 
CSC 

cv. Rech.f. 0,161- -0,787- 1,390- -0,925- 0,079- 1,346 
C. arvensis 121GE  0,196- 0,639- -0,243- -0,403- 0,192 
C. stellata Cav.   -0,256- -1,517- 0,421- 1,241 
C. suffruticosa    1,343- -0,097- 2,139 

DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CGC: DL 5% = 0,660; DL 1% = 0,877; DL 0,1% = 1,130 
DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CSC: DL 5% = 1,704; DL 1% = 2,263; DL 0,1% = 2,918 
 
3.3.3.2. Numărul de petale în corolă 

 
Valorile medii ale numărului de petale/corolă (Tabelul 3.27.) au fost apropiate, la 

majoritatea combinaţiilor, de media experienţei (24,25 petale/corolă). Singura excepţie a fost 
remarcată la combinaţia hibridă C. stellata Cav. x C. suffruticosa (18,25 petale/corolă). 

 
Tabelul 3.27. 

Rezultatele privind numărul de petale în corolă, la hibrizii F1 de Calendula 
Nr. 
var. 

Combinaţia hibridă 
♀/♂ 

Media nr. de petale şi 
eroarea mediei 

Diferenţa faţă 
de medie 

Valoarea 
“t” 

Semn. 
dififerenţei CV% 

1 cv. Rech.f. x cv. Rech.f. 21,53±0,49 -2,72 -4,41 ooo 9,84 
2 cv. Rech.f. x C. arvensis 121GE 25,17±0,54 0,92 1,39 - 5,28 
3 cv. Rech.f. x C. stellata Cav. 25,00±0,37 0,75 1,43 - 3,58 
4 cv. Rech.f. x C. suffruticosa 26,50±0,65 2,25 3,01 ** 4,87 
5 C. arvensis 121GE x C. arvensis 121GE 24,94±0,42 0,70 1,24 - 7,07 
6 C. arvensis 121GE x C. stellata Cav. 24,80±0,49 0,55 0,90 - 4,42 
7 C. arvensis 121GE x C. suffruticosa 24,80±0,58 0,55 0,80 - 5,26 
8 C. stellata Cav. x C. stellata Cav. 25,53±0,27 1,28 2,75 ** 4,41 
9 C. stellata Cav. x C. suffruticosa 18,25±4,00 -6,00 -1,49 - 62,04 
10 C. suffruticosa x C. suffruticosa 26,09±0,38 1,85 3,45 **(*) 6,79 

Media experienţei (Mt.) 24,25±0,38 - - - 16,38 
         *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Pe baza rezultatele obţinute în urma efectuării analizei varianţelor se poate observa faptul 

că la formele parentale, utilizate în hibridare, efectele CSC sunt reale, în determinarea numărului 
de petale/corolă, la descendenţele seminale, însă nu şi cele ale CGC. 

 
Tabelul 3.28. 

Analiza varianţelor pentru capacitatea generală şi specifică de combinare (CGC şi CSC) a 
genotipurilor utilizate ca genitori, pentru numărul de petale în corolă, la descendenţii F1 

Valoarea lui “F” Cauza 
variabilităţii 

Suma pătratelor 
(SP) 

Gradele de libertate 
(GL) 

Varianţa 
(s2) “F” calculat “F” teoretic 

CGC 3,12 3 1,04 0,97- 2,67; 3,91 
CSC 52,87 6 8,81 8,18** 2,16; 2,92 

Eroarea 108,74 101 1,08 - - 
                  *, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 

 
Din sinteza rezultatelor obţinute în experienţă pentru efectul capacităţii specifice, efectul 

capacităţii generale de combinare şi constanţa CSC speciilor analizate (Tabelul 3.29.), reiese că 
nici unul dintre genitorii parentali, utilizaţi în hibridarea dialelă, nu a influenţat statistic, prin 
CGC numărul de petale/corolă. Efectele genetice non-aditive permit obţinerea unor descendenţi 
cu un număr mare de petale în corolă la hibrizii F1 rezultaţi din formula parentală cv. Rech.f. x 
C. suffruticosa. Aceleaşi efecte genetice, datorate interacţiunilor de dominanţă şi epistazie a 
poligenelor determină un efect opus în cadrul descendenţilor rezultaţi din încrucişarea C. stellata 
Cav. x C. suffruticosa, sau autopolenizarea cultivarului Rech.f. 
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Tabelul 3.29. 
Efectele CSC, ale CGC şi constanţa CSC asupra numărului de petale în corolă, la hibrizii F1 de 

Calendula, în funcţie de genotipurile utilizate ca genitori 
 

Efectul CSC ♀/♂ Genitorii 
cv. Rech.f. C. arvensis 121GE C. stellata Cav. C. suffruticosa 

Efectul 
CGC 

Constanţa 
CSC 

cv. Rech.f. -2,206o 0,611- 1,369- 2,432* -0,264- 5,977 
C. arvensis 121GE  -0,434- 0,346- -0,091- 0,559- -0,193 
C. stellata Cav.   2,000- -5,716ooo -0,366- 17,721 
C. suffruticosa    1,687- 0,071- 20,185 

DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CGC: DL 5% = 0,796; DL 1% = 1,057; DL 0,1% = 1,362 
DL pentru calcularea semnificaţiei efectului CSC: DL 5% = 2,054; DL 1% = 2,729; DL 0,1% = 3,517 
 
3.3.4. Utilitatea hibridării dialele şi determinarea efectelor CGC 
           şi CSC în încrucişările interspecifice la Calendula 

 
Rezultatele obţinute în urma încrucişărilor interspecifice şi analiza descendenţilor din 

hibridările dialele furnizează informaţii deosebit de utile pentru genetica şi ameliorarea genului 
Calendula. Determinarea efectelor CGC şi CSC a unor specii de Calendula utilizate ca genitori 
constituie o noutate şi premieră pentru ţara noastră. Hibridările interspecifice au demonstrat că 
este posibilă o alegere judicioasă a formelor parentale şi din rândul unor specii mai puţin utilizate 
în ameliorare şi utilizarea acestora în conformitate cu unele ameliorare. 

Studiile efectuate au permis evidenţierea unor specii la care efectele CGC şi CSC 
acţionează în direcţia obţinerii unor descendenţi cu particularităţi favorabile, fiind identificate 
atât specii cu o combinabilitate generală ridicată pentru un anumit caracter, în direcţia unui 
anumit obiectiv de ameliorare, cât şi formule parentale care să asigure manifestarea unui efect 
heterozis sporit la hibrizii F1. Rezultatele au confirmat faptul că, la Calendula, hibridarea 
interspecifică este o metodă de provocare a unei ample variabilităţi, cu importanţă deosebită în 
sporirea diversităţii genetice şi creării de noi cultivaruri. 
 
 3.4. REZULTATE OBŢINUTE LA HIBRIZII DIN GENERAŢIA F1 

 
3.4.1. Rezultate obţinute privind variabilitatea principalelor 
          caracteristici ale seminţelor la hibrizii F1 

 
La hibrizii F1, la fel ca şi la plantele din micro-colecţei a fost efectuat studiul privind 

variabilitatea principalelor caracteristici ale seminţelor. 
Studiul prezintă importanţă în vederea obţinerii unor informaţii relevante privind 

corelaţiile dintre caracteristicile seminţelor şi modul în care particularităţile seminţelor 
influenţează capacitatea lor de germinare, răsărirea sau, ulterior, creşterea plantelor. Şi în cazul 
hibrizilor F1, rezultatele obţinute au confirmat unele date ale literaturii de specialitate conform 
cărora, între mărimea seminţelor şi capacitatea lor de germinare, iar ulterior răsărirea plantelor, 
există o legătură strânsă, pozitivă (BRÂNZILĂ, 2007). 
 
 3.4.1.1. Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici 
     ale seminţelor la hibrizii F1 
 
 Datele obţinute în urma calculării coeficienţilor de corelaţie fenotipică între principalele 
caracteristici ale seminţelor obţinute de la hibrizii F1 sunt prezentate în Tabelul 3.30. 

Corelaţii semnificativ pozitive au fost înregistrate între: lungimea şi lăţimea seminţelor; 
lungimea şi aspectul tegumentului seminal; culoarea seminţelor şi procentul de germinare şi 
răsărire al plantelor în câmp. Chiar dacă între greutatea seminţelor şi procentul de răsărire a 
plantelor la speciile şi cultivarurile de Calendula din micro-colecţie s-a identificat o corelaţie 
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directă, strânsă şi pozitivă (BACIU şi SESTRAŞ, 2008), la hibrizii F1 această corelaţie nu s-a 
confirmat. O corelaţie puţin previzibilă a fost constatată în cazul răsăririi plantelor, caracter 
influenţat în mod direct la combinaţiile hibride de culoarea seminţelor, culoarea mai închisă 
crescând procentul de răsărire a plantelor în câmp. În schimb, în experienţă, lungimea, lăţimea şi 
grosimea seminţelor au fost corelate direct, distinct semnificativ pozitiv cu greutatea seminţelor. 

 
Tabelul 3.30. 

Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici ale seminţelor la hibrizii F1 
Caracterul 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,445* 0,173- 0,616** -0,324- 0,425o 0,482* 0,260- 
2  0,544** 0,603** -0,162- 0,086- -0,108- 0,243- 
3   0,551** 0,031- 0,157- -0,005- 0,140- 
4    -0,059- 0,214- -0,014- 0,047- 
5     -0,348- -0,089- 0,149- 
6      0,358- 0,513* 
7       0,249- 

r 5% = 0,423; r 1% = 0,537; r 0,1% = 0,652 

  
 3.4.2. Studiul comparativ al caracteristicilor plantelor la hibrizii F1 
           obţinuţi prin autopolenizări şi genitori 
 

În anul 2009, s-a efectuat o analiză comparativă a hibrizilor F1, şi a formelor parentale ale 
acestora. Atât hibrizii F1 cât şi formele parentale au fost studiaţi din punct de vedere a 
principalelor caracteristici, cu valoare agronomică, dar şi în ameliorarea gălbenelelor, ca şi pe 
parcursul anului 2008. Rezultatele obţinute prin prelucrarea statistică a datelor au permis 
compararea caracteristicilor formelor parentale şi a combinaţiilor hibride (2009), cu valorile 
înregistrate la formele parentale (2008). 
  
 3.4.2.1. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele 
   caracteristici ale creşterii plantelor 
 

Datele rezultate în urma calculelor efectuate pentru variabilitatea principalele 
caracteristici ale creşterii plantelor la genitorii şi hibrizi F1 de Calendula au fost prezentate, sub 
formă grafică, în Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristici ale creşterii plantelor 
 
Cea mai mică valoare a coeficientului de variabilitate (10,2%) a fost înregistrată la cele 

două caracteristici ale limbului foliar (lungimea şi lăţimea). La cealaltă extremă caracterele, cu 
cele mai ridicate valori ale lui s% şi apropiate între ele, ca valoare, au fost înălţimea plantei 
(27,7%) şi numărul de ramificaţii principale/plantă (28,5%). 
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 3.4.2.2. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele 
   caracteristici ale florilor şi fructelor 

 
Valorile coeficienţilor de variabilitate pentru caracteristicile florilor şi fructificaţiilor au 

prezentat o variabilitate amplă cuprinsă între limitele de 22,5%, pentru diametrul corolei şi 
59,0%, pentru numărul de fructe/plantă (Figura 3.7.). Valori foarte apropiate de cele ale limitei 
superioarei au fost înregistrate pentru caracterul numărul de flori pe plantă (55,1%). 
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Figura 3.7. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristicile ale florilor şi fructelor 
 
3.4.3. Comportarea genitorilor şi hibrizilor F1 la atacul de 
           Sphaerotheca fuliginea şi Aphis fabae 
 
Făinarea este una dintre cele mai frecvente boli întâlnită în cultura de Calendula. 

Comparativ cu anul 2008, când s-a manifestat doar atac de afide, în anul experimental 2009 a 
fost identificat atât atac de afide cât şi atac de făinare. 

Insectele dăunătoare şi agentul patogen Sphaerotheca fuliginea au fost prezente atât la 
genitori, cât şi la descendenţii F1 ai acestora. Din punct de vedere al comportării la atac, au fost 
analizate 28 de variante reprezentate de 20 combinaţii hibride (generaţia F1) şi opt genitori. 

În Tabelul 3.31. este prezentată situaţia centralizatoare a numărului şi procentului 
genitorilor şi hibrizilor F1 încadraţi în clase diferite de atac cu făinare şi afide. 

 
Tabelul 3.31. 

Numărul şi procentul genitorilor şi hibrizilor F1, cuprinşi în clase diferite, cu privire la 
Grad de Atac (Aphis Fabae şi Sphaerotheca Fuliginea) 

 

Grad de atac (G.a%), Aphis fabae Grad de atac (G.a%), Sphaerotheca fuliginea Estimare atacului (G.a.%) 
Nr. % Nr. % 

Fără atac (0%) 15 53,6 13 46,4 
Foarte slab atac (5,51-10,0%) 6 21,4 4 14,3 
Atac slab (10,1-15,0%) 4 14,3 7 25,0 
Atac mediu (15,1-20,0%) 1 3,6 1 3,6 
Atac puternic (20,1-25,0%) 2 7,1 1 3,6 
Atac foarte puternic (25,1-35,0%) - - 2 7,1 
Total genitori şi hibrizii F1 28 100,0 28 100,0 

 
Aprecierea atacului de boli (Sphaerotheca fuliginea) şi dăunători (Aphis fabae) s-a 

realizat în funcţie de încadrarea gradului de atac în şase clase, după cum urmează: fără atac – 
0%; atac foarte slab – 5,51-10,0%; atac slab – 10,1-15,0%; atac mediu – 15,1-20,0%; atac 
puternic – 20,1-25,0%; atac foarte puternic – 25,1-35,0%. Pentru atacul de Aphis fabae, din cele 
28 de variante, 53,6% au fost încadrate în categoria fără atac, iar 21,4% au fost incluse în 
categoria atac foarte slab. Cea mai mică pondere au avut-o variantele încadrate în categoria atac 
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mediu (3,6%). Pentru atacul de Sphaerotheca fuliginea, 46,4% din variante au fost incluse în 
categoria fără atac. O pondere considerabilă au avut variantele din categoria atac slab (25,0%), 
iar clasele cu atac mediu şi atac puternic au avut acelaşi procent din totalul variantelor (3,6%). 
 
 3.5. REZULTATE OBŢINUTE LA HIBRIZII DIN GENERAŢIA F2 

 
3.5.1. Rezultate obţinute privind variabilitatea principalelor 
          caracteristici ale seminţelor la hibrizii F2 
 
Seminţele obţinute în cadrul generaţiei F2 (2010), au fost analizate din punct de vedere al 

principalelor caracteristici, studiate şi la genotipurile de Calendula din micro-colecţie (2008), şi 
la plantele hibride F1 (2009). Trebuie reamintit faptul că hibrizii F2 au fost obţinuţi prin 
autopolenizarea forţată a plantelor hibride F1. 

 
3.5.1.1. Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici la seminţele hibrizilor F2 
 
În Tabelul 3.32. sunt prezentate valorile coeficienţilor de corelaţie fenotipică între 

principalele caracteristici ale seminţelor la hibrizii F2. În general, s-a constatat că rezultatele 
înregistrate pentru generaţia F2 sunt apropiate de cele înregistrate la generaţia F1. 

 
Tabelul 3.32. 

Corelaţiile fenotipice dintre principalele caracteristici ale seminţelor la hibrizii F2 
 

Caracterul 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,319- 0,273- 0,554* -0,286- 0,461- 0,437- -0,325- 
2   0,516* 0,762*** 0,062- 0,135- 0,013- -0,120- 
3     0,672** -0,249- 0,256- -0,294- -0,173- 
4       -0,072- 0,231- -0,191- -0,284- 
5         -0,309- -0,241- 0,541* 
6           0,179- -0,003- 
7          -0,239- 

r 5% = 0,497; r 1% = 0,623; r 0.1% = 0,742 

 

La fel ca în F1, nici la hibrizii F2 nu s-au înregistrat corelaţii între greutatea seminţelor şi 
procentul de răsărire al plantelor în câmp. Diferenţa între cele două generaţii, a fost că la hibrizii 
F2 între lungimea şi lăţimea seminţelor nu au fost înregistrate corelaţii strânse, asigurate statistic. 

Corelaţii semnificativ pozitive au fost identificate între: lungimea şi greutatea seminţelor; 
lăţimea şi grosimea seminţelor; forma seminţelor şi procentul de răsărire al plantelor în câmp. 
Greutatea seminţelor a fost corelată pozitiv cu lungimea, lăţimea şi grosimea seminţelor. 

 
 3.5.2. Studiul caracteristicilor plantelor la hibrizii F2 obţinuţi prin autopolenizări 

 
În câmpul experimental din anul 2010, reprezentat de hibrizi din generaţia F2 s-au studiat 

principalele caracteristici ale plantelor, care au fost analizate şi la formele parentale şi la hibrizii 
F1 de Calendula. Rezultatele obţinute au permis compararea principalelor caracteristicilor 
înregistrate la hibrizii F2, cu cele ale formelor parentale şi hibrizilor F1. 
  
 3.5.2.1. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele 
   caracteristici ale creşterii plantelor 

 
Coeficienţii de variabilitate calculaţi pentru principalele caracteristici ale creşterii 

plantelor la hibrizii F2 au avut valori diferite, ilustrând o omogenitate (uniformitate) mai mare 
sau mai mică a caracterelor respective în ansamblul experienţei (Figura 3.8.). 
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Figura 3.8. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristici ale creşterii plantelor 
 
Cele mai mici valori au fost înregistrate pentru cele două caractere ale frunzelor: lăţimea 

(11,8%), respectiv lungimea frunzelor (12,6%), ilustrând caractere cu variabilitate medie. Valori 
mari ale coeficientului de variabilitate şi apropiate între ele au prezentat următoarele 
caracteristici: diametrul tulpinii (30,9%), înălţimea plantelor (32,3%) şi numărul de ramificaţii 
principale ale tulpinii (33,3%). 
  
 3.5.2.2. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristici 

      ale florilor şi fructelor 
  

În Figura 3.9. sunt prezentate valorile coeficienţilor de variabilitate calculaţi pentru 
principalele caracteristici ale florilor şi pentru fructificaţie, la hibrizii F2 de Calendula. 
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Figura 3.9. Coeficienţii de variabilitate pentru principalele caracteristicile ale florilor şi fructelor 
 
Astfel, se poate remarca o variabilitate medie-mare pentru unele caractere analizate 

(21,8%, pentru diametrul corolei) până la foarte mare (63,1%, pentru numărul de fructe/plantă). 
Valori mari ale CV% (peste 55%) au fost înregistrate şi pentru numărul de boboci/plantă (55,6%) 
şi numărul de flori/plantă (60,8%). 

 
3.5.3. Comportarea hibrizilor F2 la atacul de Sphaerotheca fuliginea şi Aphis fabae 
 
La hibrizii F2 s-a înregistrat atât atac de boli (Spahaerotheca fuliginea), cât şi de 

dăunători (Aphis fabae). În generaţia F2 hibrizii au fost încadraţi în funcţie de comportarea la 
atacul de boli şi dăunători în şase clase de atac (Tabelul 3.33.): fără atac – GA%=0%; foarte slab 
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atac - GA%=5,51-10,0%; atac slab – GA%=10,1-15,0%; atac mediu – GA%=15,1-20,0%; atac 
puternic - GA%=20,1-25,0%; atac foarte puternic – GA%=25,1-35,0%. 

Pentru atacul de Aphis fabae, din cele 14 combinaţii hibride (excluzând 50%, reprezentat 
de familiile de hibrizi neatacaţi), cinci familii cu valoarea cea mai mare a gradului de atac 
(35,7%) au fost incluse în categoria de atac mediu. 

Pentru atacul de Sphaerotheca fuliginea (exceptând 57,1% familii de hibrizi F2 care nu au 
prezentat atac), trei familii cu o valoare înregistrată de 21,4% au fost distribuite în categoria de 
atac slab. Rezultatele obţinute au demonstrat şi într-un fel au confirmat faptul că afidele sunt 
dăunători comuni culturilor de Calendula. Prezenţă acestor dăunători în culturile experimentale 
s-a manifestat cu o intensitate, frecvenţă şi grad de atac diferit, certificând faptul că orice genotip 
se manifestă fenotipic în funcţie de interacţiunea cu condiţiile de mediu. 

În condiţiile specifice de testare (mediu natural, ani experimentali diferiţi) genotipul a 
influenţat gradul de atac al afidelor asupra plantelor, unele variante nefiind atacate, în timp ce 
altele au fost puternic atacate. În plus, răspunsul plantelor de Calendula la atacul afidelor s-a 
manifestat diferit în cazul cultivarurilor de C. officinalis dar şi între diferitele specii. 

 
 Tabelul 3.33. 

Numărul şi procentul de hibrizi F2, cuprinşi în clase diferite, cu privire la  
Grad de Atac al (Aphis Fabae şi Sphaerotheca Fuliginea) 

Grad de atac (G.a%), Aphis fabae Grad de atac (G.a%) Sphaerotheca fuliginea Estimare atacului (G.a.%) Nr. % Nr. % 
Fără atac (0%) 7 50,0 8 57,1 
Foarte slab atac (5,51-10,0%) - - 1 7,2 
Atac slab (10,1-15,0%) 2 14,3 3 21,4 
Atac mediu (15,1-20,0%) 5 35,7 2 14,3 
Atac puternic (20,1-25,0%) - - - - 
Atac foarte puternic (25,1-35,0%) - - - - 
Total genitori şi hibrizii F2 14 100,0 14 100,0 

 
Variabilitatea existentă în cadrul accesiunilor testate în micro-colecţie şi îndeosebi în 

rândul hibrizilor F1 şi F2 obţinuţi prin încrucişarea unor genitori, oferă o bună bază de selecţie în 
direcţia obţinerii de noi genotipuri şi în final de noi soiuri de Calendula rezistente la afide. 

Studiile efectuate au permis şi identificarea unor potenţiali genitori pentru inducerea 
rezistenţei la atacul afidelor, şi formularea unor ipoteze şi recomandări deosebit de utile şi 
originale privind genetica şi ameliorarea gălbenelelor. 
  
 3.6. HERITABILITATEA CARACTERISTICILOR ANALIZATE LA 
        HIBRIZII F1, INTRASPECIFICI DE CALENDULA, OBŢINUŢI ÎN 
        HIBRIDAREA DIALELĂ MODELUL GRIFFING II 
 

În cadrul experienţelor efectuate, hibridările dialele au permis estimarea efectelor 
capacităţii generale de combinare şi ale capacităţii specifice de combinare a genotipurilor 
utilizate ca forme parentale asupra manifestării caracteristicilor analizate la hibrizii F1. 

În condiţiile experienţei, majoritatea caracterelor analizate la hibrizii F1 au prezentat un 
determinism genetic considerabil, unele fiind influenţate în proporţie de peste 50% de genotip. S-
a constatat că unele caractere au fost influenţate nu numai de zestrea ereditară a descendenţilor, 
ci într-o măsură relativ ridicată de factorii de mediu. 

Heritabilitatea în sens larg a avut valori diferite, oscilând în funcţie de caracter (Figura 
3.10.), cea mai mare valoare înregistrându-se pentru numărul de frunze pe ramificaţiile 
principale (H2 = 0,778). Cea mai redusă cota de participare a genotipului la manifestarea unui 
caracter a fost obţinută pentru numărul de ramificaţii (13,3%), în exprimarea fenotipică a acestui 
caracter, în afara influenţei genotipului, o pondere însemnată având şi condiţiile de mediu. 
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Figura 3.10. Coeficienţii de heritabilitate în sens larg şi în sens restrâns pentru 

principalele elemente ale vigorii plantelor de Calendula 
 
Acest lucru a rezultat din analiza valorilor obţinute pentru coeficienţii de heritabilitate în 

sens restrâns(Figura 3.11.), care au avut limite foarte mari, între 0,115 (numărul de ramificaţii 
principale) şi 0,749 (numărul de frunze/ramificaţiile principale). 

 
 

Figura 3.11. Coeficienţii de heritabilitate în sens larg şi în sens restrâns pentru 
principalele elemente ale florilor şi fructelor de Calendula 

 
Pentru unele caractere, de exemplu numărul de frunze pe ramificaţiile principale, cu 

valoarea maximă a lui h2, aditivitatea a avut o pondere considerabilă în manifestarea lor 
fenotipică. În unele cazuri, pentru anumite caractere importante din punct de vedere ornamental, 
valoarea h2 mică a indicat faptul că în lucrările de ameliorare la Calendula pot apare dificultăţi în 
obţinerea unor soiuri noi, cu valoare decorativă. De exemplu, în experienţa cu hibrizii 
intraspecifici, pentru numărul de ramificaţii principale pe plantă h2 a avut o valoare mică.  

Rezultatul indică faptul că, la gălbenele, chiar dacă genitorii prezintă caracterul respectiv 
la valori ridicate, obţinerea unor descendenţi cu număr mare de ramificaţii principale, prin 
hibridări artificiale, nu va fi determinat în principal de aditivitatea poligenelor şi de capacitatea 
formelor parentale de transmitere a caracterului, ci de recombinările genice şi de fenomenele 
genetice de dominanţă şi epistazie a poligenelor. 
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3.7. EFECTUL HETEROZISULUI ŞI CONSANGVINIZĂRII LA HIBRIZII 
       INTRASPECIFICI ASUPRA CARACTERELOR CANTITATIVE STUDIATE 

 
Valorile obţinute pentru heterozisul absolut şi relativ, la hibrizii din încrucişări dirijate 

între genitori reprezentaţi de soiuri, precum şi coeficientul de consangvinizare în F1 şi F2 a 
hibrizilor rezultaţi din autopolenizările soiurilor respective sunt prezentate în Tabelul 3.34. 

Este interesant de remarcat faptul că valoarea heterozis absolută a caracterelor, 
determinată prin compararea mediei hibrizilor F1 cu media parentală, Vh = F1 - (P1 + P2)/2, a fost 
destul de apropiată în cele trei familii de hibrizi intraspecifici, inclusiv prin prisma sensului 
heterozisului. La hibrizii F1 din toate combinaţiile (Prycosnovjenie x Pacific Beauty, Pacific 
Beauty x Bon Bon Mix’, Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange), înălţimea plantelor, numărul de 
ramificaţii şi numărul de petale din floare au avut valori heterozis pozitive. Doar pentru numărul 
de flori pe plantă s-au înregistrat valori negative în toate familiile de hibrizi F1 intraspecifici. 

Prin compararea mediei generaţiei F1 cu media caracterelor la cel mai bun părinte, 
utilizându-se formula: Vh = F1 − P1Max (P2Max), s-au identificat efecte heterozis datorate 
supradominanţei (F1> PMax sau F1< Pmin), dominanţei complete (F1 = PMax sau F1 = Pmin), sau 
parţiale (PMax > F1 > P sau Pmin < F1< P). Lipsa dominanţei (F1= P) a fost mai evidentă pentru 
numărul de flori pe plantă la hibrizii F1 din familia Prycosnovjenie x Pacific Beauty. 
 

Tabelul 3.34. 
Date privind heterozisul rezultat în urma hibridărilor şi coeficientul de consangvinizare 

în urma autopolenizărilor la hibrizii intraspecifici 
Heterozis absolut vs Heterozis relativ (%) vs Raport hibrizi F1 -F2 autopolenizare 

/ hibrizi din părinţi diferiţi F1(AxB)  Media 
părinţilor 

Cel mai bun 
părinte 

Media 
părinţilor 

Cel mai bun 
părinte F1self/F1(AxB) F2self/F1(AxB) 

Prycosnovjenie x Pacific Beauty 
Înălţimea plantelor (cm) 12,9 12,3 32,6 30,8 1,04 0,99 
Nr. de ramificaţii 1,1 -0,5 11,5 -4,9 0,97 0,94 
Nr. de flori/plantă -0,3 -1,8 -2,4 -13,0 0,73 0,67 
Nr. de petale/floare 39,9 5,8 83,0 7,1 0,74 0,76 

Pacific Beauty x Bon Bon Mix’ 
Înălţimea plantelor (cm) 12,1 11,2 29,5 26,9 0,90 0,89 
Nr. de ramificaţii 3,1 2,7 42,6 35,2 0,91 0,90 
Nr. de flori/plantă -3,7 -7,7 -77,8 -71,3 2,78 3,35 
Nr. de petale/floare 49,4 41,6 55,0 42,6 0,68 0,65 

Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange 
Înălţimea plantelor (cm) 3,7 -1,6 7,8 -3,0 0,82 0,80 
Nr. de ramificaţii 1,4 -1,2 15,2 -9,7 0,77 0,67 
Nr. de flori/plantă -2,3 -9,3 -23,1 -55,0 0,69 0,63 
Nr. de petale/floare 66,7 38,8 95,8 39,7 0,75 0,77 

 
Heterozisul relativ, calculat prin utilizarea valorilor medii ale caracterelor la hibrizii F1 şi 

genitori, a avut valori foarte mari pentru numărul de petale din floare, îndeosebi în combinaţiile 
Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange (95,8%) şi Prycosnovjenie x Pacific Beauty (83,0%). Dacă la 
hibrizii F1 din familia Prycosnovjenie x Pacific Beauty s-a remarcat lipsa dominanţei pentru 
numărul de flori pe plantă, acelaşi caracter se evidenţiază printr-o supradominanţă evidentă, cu 
valori negative ale heterozisului relativ (-77,8%) şi heterobeltiozis-ului (heterozisul raportat la 
cel mai bun părinte), de -71,3%, la descendenţii din încrucişarea Pacific Beauty x Bon Bon Mix’. 

Rezultă că supradominanţa, ca fenomen de relaţie interalelică, datorită căreia un 
descendent heterozigot (Aa) determină o sporire sau o intensificare a fenotipului faţă de indivizii 
homozigoţi de tip parental (Aa > AA > aa), contribuie în mod pregnant la exprimarea 
heterozisului la hibrizii F1 de Calendula, dar diferenţiat pentru anumite caractere cantitative şi 
combinaţii intraspecifice. În cazurile prezentate, este evident faptul că formula parentală are o 
importanţă deosebită asupra modului de manifestare a supradominanţei pentru elementele de 
vigoare sau de calitate ale plantelor, contribuind semnificativ la apariţia heterozisului. 
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Coeficientul de consangvinizare calculat în prima generaţie filială prin raportarea valorii 
medii a caracterelor hibrizilor F1 obţinuţi prin autopolenizare, la media caracterului la hibrizii 
rezultaţi din părinţi diferiţi F1 (de tipul A x B), iar în a doua generaţie utilizându-se valoarea 
medie a caracterului la hibrizii F2 obţinuţi prin autopolenizare, a prezentat valori extrem de 
diferite în funcţie de caracter şi originea descendenţilor seminali F1 şi F2. 

 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

Datorită multiplelor întrebuinţări ale plantelor genului Calendula şi îndeosebi ale celor 
aparţinând speciei C. officinalis L. (gălbenelele), îmbogăţirea fondului genetic existent cu noi 
genotipuri este absolut necesar. În ţara noastră lucrările de ameliorare la Calendula au fost 
restrânse, astfel că prin prezenta teză s-a urmărit îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate în 
domeniul geneticii şi ameliorării genului Calendula, precum şi îmbogăţirea fondului de 
germoplasmă cu noi genotipuri, în scopul realizării unei baze de selecţie utilă pentru crearea de 
noi cultivaruri. 

Cercetările au avut în vedere şi posibilităţile de dezvoltare a metodelor de ameliorare la 
Calendula prin hibridare artificială, prin identificarea genitorilor corespunzători obiectivelor de 
ameliorare urmărite, pe baza capacităţii lor generale şi specifice de combinare, respectiv în 
funcţie de valoarea lor de ameliorare. 

În vederea realizării dezideratelor propuse, prin demersuri proprii s-a înfiinţat o micro-
colecţie cu 46 de accesiuni (genotipuri) cu origini diferite, reprezentate de soiuri şi specii diferite 
de Calendula (C. arvensis, C. alata, C. stellata, C. suffruticosa şi C. tripterocarpa). În cadrul 
acestora s-au identificat genitori adecvaţi obiectivelor de ameliorare propuse, s-au efectuat 
hibridări intra- şi interspecifice, iar ulterior s-au analizat descendenţii hibrizi F1 şi F2 obţinuţi din 
polenizări dirijate sau autopolenizări. Studiile efectuate asupra materialului biologic, reprezentat 
de seminţe şi plante aparţinând accesiunilor din micro-colecţie, genitorilor, hibrizilor autentici 
sau celor rezultaţi din autopolenizări, au fost deosebit de complexe, desfăşurându-se la nivel 
fenotipic, genotipic şi molecular. 

 
Concluzii şi recomandări rezultate în urma studiului principalelor 
caracteristici ale seminţelor destinate înfiinţării micro-colecţiei 
Dintre principalele caracteristici ale seminţelor, atât în interiorul celor 46 de genotipuri 

studiate, cât şi pe ansamblul experienţei, cea mai mare variabilitate a prezentat-o greutatea 
seminţelor (cu o medie pe experienţă a CV% de 42,6%). 

Genotipurile cu cel mai mare procent de răsărire al plantelor au fost C. officinalis L.BR 
cu 78,3%, C. officinalis L.B cu 78,0% şi C. officinalis L.F.a, C. officinalis L.F.b cu 76,7%, toate 
fiind înregistrate cu diferenţe superioare, asigurate statistic faţă de media experienţei (48,8%), 
considerată variantă martor. Dintre cele 46 de accesiuni, doar seminţele speciei C. arvensis L., cu 
provenienţa din Belgia (Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux) nu au 
germinat. Între anumite caracteristici ale seminţelor (lăţimea, grosimea şi greutatea seminţelor) şi 
răsărirea plantelor au fost identificate corelaţii fenotipice strânse, pozitive, seminţele de 
dimensiuni mari (respectiv cu greutate mai mare) având o germinaţie mai ridicată şi influenţând 
pozitiv răsărirea plantelor. Ca potenţiali genitori pentru greutatea seminţelor şi capacitatea bună 
de germinare a seminţelor, respectiv răsărire a plantelor în câmp, s-au recomandat genotipurile: 
C. officinalis L.BR. şi C. officinalis L.F.b. 
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Concluzii şi recomandări rezultate în urma descrierii provenienţelor din 
micro-colecţie pe baza principalelor caracteristici ale plantelor 
Cea mare valoare a înălţimii plantelor s-a înregistrat la specia C. tripterocarpa Rupr., 

care însă nu prezintă importanţă decorativă, datorită portului târâtor. Pentru obţinerea unor soiuri 
noi, cu plante cu aspect de tufă compactă, au fost recomandate ca potenţiali genitori: C. 
officinalis L.D.a, cv. Prolifera Nr.214, cv. Bon-Bon Orange, C. officinalis 122GE, iar pentru 
plante cu tulpini erecte: C. officinalis L.B, cv. Prolifera Nr.215, C. officinalis L.F.c. 

Pentru lucrări de ameliorare în vederea obţinerii unor plante cu talia înaltă au fost 
recomandate următoarele genotipuri: cv. Pacific, cv. Bon-Bon Orange, cv. Prolifera Nr.124, C. 
officinalis L.D.d şi C. officinalis L.F.c. Prelucrările statistice ale datelor înregistrate au evidenţiat 
faptul că un număr mare de flori pe plantă au prezentat speciile C. tripterocarpa Rupr. şi C. 
suffruticosa Vahl., dar acestea nu au prezentat importanţă ornamentală datorită faptului că au 
inflorescenţe de dimensiuni mici şi, ca urmare, valoarea decorativă este redusă. 

Ca potenţiali genitori pentru elemente decorative de interes, reprezentate de inflorescenţe 
corespunzătoare şi respectiv diametru mare al corolei, au fost recomandate genotipurile: Bon-
Bon Orange, Bon Bon Mix’, cv. Pacific Beauty şi cv. Prycosnovjenie. În afara unor genitori 
reprezentaţi de cultivaruri, care posedă elemente decorative de ansamblu la parametrii superiori, 
unele elemente de calitate pot fi utilizate şi de la speciile: C. arvensis L., C. alata (cv. Rech.f), C. 
stellata Cav. şi C. suffruticosa, acestea constituind surse de gene valoroase în perspectiva 
ameliorării gălbenelelor. Calcularea coeficienţilor de corelaţie a permis identificarea unor 
legături asigurate statistic între diferite caracteristici ale seminţelor şi plantelor. Greutatea 
seminţelor a influenţat pozitiv răsărirea plantelor, dar a fost corelată fenotipic şi cu unele 
caracteristici decorative ale plantelor (pozitiv cu înălţimea acestora şi numărul de tije pe plantă, 
şi negativ cu numărul de petale din floare). În genetică şi ameliorare, astfel de corelaţii, asigurate 
statistic, pot fi utilizate ca indici de selecţie în ameliorarea gălbenelelor. 

 

Concluzii şi recomandări privind tipul florilor 
În funcţie de tipul florilor (după numărul de petale din antodii), plantele de Calendula, 

respectiv genotipurile din micro-colecţie, au fost grupate în trei categorii: cu flori simple, cu flori 
semiinvolte şi cu flori involte. Pentru utilizare în scop ornamental, o importanţă deosebită 
prezintă genotipurile cu flori involte. În funcţie de tipul florilor, cele 45 de genotipuri de 
Calendula au fost grupate astfel: a) cu flori simple, 23 de genotipuri; b) cu flori semiinvolte, 13 
genotipuri; c) cu flori involte, nouă genotipuri, toate aparţinând speciei C. officinalis L. 

La Calendula, ca la toate speciile floricole, cu cât numărul petalelor în antodii este mai 
mare, cu atât creşte valoare decorativă a plantelor. Cercetările efectuate au confirmat faptul că 
între numărul petalelor din corolă şi producţia de flori ligulate la unitatea de suprafaţă există o 
corelaţie directă pozitivă, iar conform literaturii de specialitate, între numărul de petale în corolă 
şi conţinutul în principii active există o corelaţie strânsă pozitivă. 

Dintre cele nouă genotipuri cu flori involte, pentru lucrări de ameliorare prin hibridare 
artificială au fost recomandate ca genitori cultivarurile: Prycosnovjenie, Bon Bon Mix’, Bon-Bon 
Orange şi Pacific Beauty. 

 
Concluzii şi recomandări privind comportarea genotipurilor 
de Calendula la atacul de Aphis fabae 
Dintre cele 45 de accesiuni de Calendula analizate în micro-colecţie, 26 genotipuri, 

reprezentând 42,2%, nu au prezentat atac de afide, în timp ce 19 genotipuri, reprezentând 57,8%, 
au fost atacate. Rezultatele înregistrate pe baza determinării Frecvenţei (F%,) Intensităţii (I%) şi 
a Gradului de Atac (G.A.%), au ilustrat faptul că 11 variante au prezentat diferenţe statistice 
pentru frecvenţa atacului de afide, 15 pentru intensitatea atacului, iar trei pentru gradul de atac. 
Dintre genotipurile analizate, cea mai mare sensibilitate la atacul de Aphis fabae a manifestat-o 
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specia C. suffruticosa (G.A.%=8%). Răspunsul plantelor la atacul afidelor s-a manifestat diferit 
nu numai la cultivarurile speciei C. officinalis, ci şi între diferitele specii de Calendula. În urma 
cercetărilor au fost identificate variante fără atac, unele prezentând şi calităţi decorative. Acestea 
au fost recomandate ca genitori în lucrări de hibridare dirijată, pentru obţinerea de noi 
cultivaruri, rezistente la afide, principalele insecte dăunătoare la Calendula. 

 
Concluzii şi recomandări privind relaţiile filogenetice dintre speciile 
 şi genotipurile studiate în micro-colecţie 
Tehnica moleculară utilizată cu scopul determinării relaţiilor filogenetice a speciilor şi 

genotipurilor luate în studiu, a fost tehnica markerilor RAPD. Analiza diversităţii genotipurilor 
de Calendula la nivel molecular, prin analize ADN, a fost completată prin întocmirea arborelui 
filogenetic. S-au utilizat 15 primeri decameri, dintre care numai cinci au amplificat (33,33%), 
aceştia fiind selecţionaţi pentru analiza RAPD. Analiza dendrogramei a ilustrat o diversificare a 
gradului de înrudire dintre genotipurile din micro-colecţie, împărţită în patru grupuri mari, 
distincte, notate pentru uşurinţa interpretării cu litere de la „A” la „D”. 

Cele mai apropiate specii din punct de vedere genetic au fost: din grupul „A” - C. 
officinalis L.D.b şi C. officinalis cv. Radio (0,25), C. officinalis cv. Plamen şi C. officinalis I 
(0,33), C. officinalis 123GE şi C. officinalis cv. Fiesta Hitana (0,36); din grupul „B” - C. 
officinalis cv. Prycosnovjenie şi C. suffruticosa (0,32); din grupul „C” - C. officinalis cv. 
Rozovyi Sjurpriz şi C. officinalis cv. Zelenoye Serdtse (0,30); iar din grupul „D” - C. officinalis 
L.D.d şi C. officinalis AZ (0,31). Cea mai mare distanţă genetică s-a evidenţiat între genotipurile 
C. officinalis L.D.f şi C. officinalis SLO (0,93). 

Interpretând rezultatele prin prisma obiectivelor urmărite în hibridările intra- şi 
interspecifice la Calendula, se poate afirma că nu vor apare dificultăţi deosebite de realizare a 
hibridărilor datorită unor posibile fenomene de interfertilitate. Totuşi, astfel de situaţii pot 
interveni atunci când se vor utiliza ca forme parentale genotipuri apropiate filogenetic, cum sunt 
C. officinalis (cv. Pacific Beauty) şi C. officinalis L.PL., care apar foarte strâns înrudite. La 
hibridările interspecifice, problema variabilităţii genetice accentuate a descendenţilor se pune 
mai puţin presant, deoarece aceasta este, aproape întotdeauna, o consecinţă firească a unor astfel 
de încrucişări. Rezultatele obţinute în prezentul studiu pot fi utilizate cu succes în lucrările de 
ameliorare ale speciilor genului Calendula. 

 
Concluzii şi recomandări la rezultatele obţinute în urma hibridărilor intraspecifice 
În hibridările intraspecifice, numărul de boboci aleşi în cadrul fiecărui genitor matern 

pentru castrare şi apoi pentru polenizare a depins de tipul de inflorescenţă. La genotipurile cu 
inflorescenţe involte (>5 rânduri de ligule), numărul de boboci a fost mult mai mic comparativ 
cu cel al genotipurilor cu inflorescenţe simple (1-2 rânduri de ligule). În urma hibridărilor 
dirijate, cel mai mic număr de seminţe (20 seminţe hibride) s-a obţinut la combinaţia Pacific 
Beauty x Bon-Bon Orange, iar cel mai mare număr de seminţe (160 seminţe hibride) la 
combinaţia Bon Bon Mix’ x Bon-Bon Orange. 

Dintr-un total de 348 seminţe, au germinat şi răsărit 179 de plante de plante, procentul de 
germinare fiind de 51,4%. Numărul cel mai mare de seminţe hibride a fost obţinut la soiul 
Prycosnovjenie (576 seminţe din polenizare liberă şi 469 din autopolenizări). În cadrul celor zece 
combinaţii hibride obţinute conform modelului Griffing II de dialelă, înălţimea medie a hibrizilor 
F1 a fost diferită, cu limitele cuprinse între 37,36 cm la descendenţii proveniţi din încrucişarea 
cv. Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange şi 56,78 cm la descendenţii proveniţi din încrucişarea cv. 
Prycosnovjenie x Bon Bon Mix’. 

Analiza genetică a evidenţiat faptul că efectele CSC au fost reale în determinarea 
înălţimii de creştere a plantelor în generaţia F1, în schimb nu şi cele ale CGC. Din sinteza 
rezultatelor obţinute s-a constatat că efectele de dominanţă şi epistazie pot influenţa semnificativ 
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înălţimea descendenţilor seminali, formula parentală Prycosnovjenie x Bon-Bon Orange 
determinând o talie redusă a plantelor. Dintre formele parentale utilizate în hibridarea dialelă, 
prin valori ridicate ale CGC în direcţia obţinerii unor descendenţi cu un număr mic de 
flori/plantă s-a remarcat cultivarul Bon Bon Mix’. Chiar dacă la ceilalţi genitori, diferenţele 
pentru efectele CGC nu au fost asigurate statistic, dintre genitorii utilizaţi în hibridări, efectele de 
aditivitate au acţionat în direcţia obţinerii unor descendenţi cu valoare decorativă la cv. 
Prycosnovjenie (+1,004). Datele şi informaţiile obţinute au confirmat faptul că, la Calendula, 
hibridarea intraspecifică este o metodă de ameliorare deosebit de utilă în provocarea variabilităţii 
necesare creării de noi cultivaruri. 
 

Concluzii şi recomandări în urma hibridărilor interspecifice 
 Spre deosebire de hibridările dirijate intraspecifice, la hibridările interspecifice, datorită 
faptului că plantele au avut numai flori simple (1-2 rânduri de ligule/corolă), numărul de boboci 
aleşi pentru castrare şi apoi polenizare artificială sau autopolenizare forţată a fost aproape identic 
la toţi genitorii. Procentul de germinare al seminţelor şi răsărire al plantelor a fost de 72,9%, 
superior comparativ cu procentul înregistrat în cadrul hibridărilor intraspecifice (51,4%). 

În cadrul familiei cv. Rech.f. x cv. Rech.f. (specia C. alata) a fost obţinut cel mai mare 
număr de seminţe hibride, atât în cazul polenizării libere (201 seminţe), cât şi în cazul 
autopolenizării (118 seminţe). 

Pentru numărul de ramificaţii/tulpină, dintre cele zece combinaţii studiate, diferenţe 
asigurate statistic faţă de media experienţei (9,14 ramificaţii), au fost înregistrate doar la 
combinaţia hibridă C. suffruticosa x C. suffruticosa. Conform rezultatelor obţinute, se poate 
afirma faptul că efectele capacităţii CGC au fost apropiate de limita de siguranţă statistică doar la 
specia C. stellata Cav. Pentru numărul de de petale/corolă, valorile medii ale caracterului au fost 
apropiate, la majoritatea combinaţiilor, de media experienţei (24,25 petale/corolă). 

Din sinteza rezultatelor obţinute pentru efectul GSC, efectele CGC şi constanţa CSC, se 
poate afirma că nici unul dintre genitorii parentali, utilizaţi în hibridare, nu a influenţat 
transmitera numărului de petale din corolă în descendenţele seminale. 

Informaţiile obţinute au importanţă teoretică şi practică pentru ameliorarea Calendulei, 
permiţând atât evidenţierea utilităţii hibridării dialele ca metodă de ameliorare, a identificării 
unor potenţiali genitori pe baza efectelor CGC şi CSC, cât şi alegerea concretă a formelor 
parentale adecvate obiectivelor stabilite. 

 
Concluzii şi recomandări în urma calculării coeficienţilor de 
 heritabilitate la hibrizii intraspecifici de Calendula 
Prin calcularea coeficienţilor de heritabilitate s-au obţinut informaţii deosebit de utile 

privind capacitatea formelor parentale de transmitere şi fixare în descendenţele seminale a 
anumitor caracteristici, iar modelul de hibridare a oferit şi posibilitatea calculării coeficienţilor 
de heritabilitate în sens larg şi în sens restrâns a caracteristicilor respective. 

Toate caracteristicile analizate la hibrizii F1 intraspecifici au prezentat un determinism 
genetic considerabil, fiind influenţate în proporţie de peste 50% de genotip şi într-o măsură 
relativ mai redusă de factorii de mediu. Heritabilitatea în sens larg a avut valori diferite, oscilând 
în funcţie de caracter, cea mai mare valoare înregistrându-se pentru numărul de frunze pe 
ramificaţiile principale (H2 = 0,778). 

Cea mai redusă cota de participare a genotipului la manifestarea unui caracter a fost 
obţinută pentru numărul de ramificaţii principale (13,3%). În exprimarea fenotipică, a acestui 
caracter, în afara influenţei genetice, o pondere însemnată au prezentat şi condiţiile de mediu, 
celelalte caractere având valori H2 cuprinse între 0,221 şi 0,734. 

Coeficienţii de heritabilitate în sens restrâns au avut limite foarte mari, cuprinse între 
0,115 (numărul de ramificaţii principale) şi 0,749 (numărul de frunze pe ramificaţiile principale). 
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Concluzii şi recomandări privind utilizarea heterozisului 
şi consangvinizării în ameliorarea Calendulei 
Heterozisul poate reprezenta la Calendula o metodă de ameliorare extrem de utilă şi 

benefică pentru sporirea vigorii plantelor, creştere compactă, elemente care să contribuie la 
valoarea decorativă a plantelor etc. În experienţă, pentru unele caractere, la descendenţii seminali 
F1 şi F2 rezultaţi prin autopolenizare nu s-a manifestat depresiunea de consangvinizare specifică 
plantelor alogame, ci dimpotrivă, coeficientul de consangvinizare a avut valori supraunitare, 
chiar considerabile, ilustrând o vigoare sporită a progenilor comparativ cu formele parentale. 

Întrucât consangvinizarea este fenomenul opus heterozisului, în urma autopolenizării era 
de aşteptat ca efectul heterozis să scadă treptat, datorită segregării, manifestându-se mai pregnant 
în generaţia F2. Rezultă că nu numai fenomenul de heterozis poate avea un rol deosebit în 
ameliorarea Calendulei ca plantă alogamă, ci şi consangvinizarea, care permite manifestarea 
unor recombinări genice utile la hibrizii obţinuţi prin autopolenizarea unor genitori extrem de 
heterozigoţi pentru majoritatea poligenelor. Astfel, datele şi informaţiile obţinute sunt relevante 
şi în perspectiva obţinerii şi folosirii liniilor consangvinizate în ameliorarea gălbenelelor. 

Chiar dacă la majoritatea speciilor alogame, liniile consangvinizate au în general o 
vitalitate redusă, în viitor ele ar putea fi folosite cu succes la Calendula, pentru obţinerii efectului 
heterozis, prin încrucişarea liniilor consangvinizate şi obţinerea hibrizilor comerciali F1, care 
treptat ar putea înlocui soiurile existente în cultură în momentul de faţă. 

Lucrarea reprezintă un studiu complex de informaţii, cu o deosebită valoare ştiinţifică şi 
practică, în domeniul ameliorării Calendulei, a studiului variabilităţii şi eredităţii caracterelor de 
interes ornamental, terapeutic, industrial, agronomic etc. Datele şi informaţiile obţinute prin 
investigarea literaturii de specialitate şi analiza rezultatelor din cercetările proprii au permis 
formularea unor teorii, ipoteze şi recomandări deosebit de utile privind posibilităţile şi 
modalităţile de provocare şi studiu a variabilităţii artificiale prin hibridare, astfel încât să crească 
considerabil eficienţa selecţiei în scopul creării de soiuri noi. Prin rezultatele obţinute teza de 
doctorat aduce o contribuţie inedită, semnificativă, şi la cunoştinţele existente pe plan mondial, 
în problematici de actualitate şi interes urmărite în ameliorarea Calendulei. 
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