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INTRODUCERE 

 

 Crăițele sunt plante care aparțin familiei Asteraceae, genul Tagetes. Speciile acestui 

gen sunt răspândite și cultivate pe tot globul, în special ca plante ornamentale, dar sunt 

recunoscute și ca plante medicinale, precum și pentru utilizarea lor multiplă, de la 

obținerea unor coloranți naturali și până la insecticide (SEHRISH și colab., 2013; WANG, 

2010).  

 Pe lângă pretabilitatea amplă, decorativ-peisageră, unele specii permit și o 

întrebuințare specifică: de exemplu, soiurile de Tagetes erecta se pot utiliza și pentru 

confecţionarea ghirlandelor (DOLE şi WILKINS, 2005). În România, crăițele se situează 

printre cele mai cunoscute și cultivate plante ornamentale. 

 Crăițele sunt plante anuale, cu rădăcină pivotantă. Înălțimea tulpinii variază în 

funcție de specie, de la 15-80 cm, poate fi glabră sau pubescentă, cu ramificaţii verzi şi cu 

numeroase striaţii longitudinale. Frunzele sunt penat-sectate, dispuse opus. Culoarea 

florilor variază de la galben, portocaliu, auriu, roșu până la combinații ale acestor culori 

(VAZQUEZ-GARCIA și colab., 2002).  

 Înfiinţarea culturii de crăițe se face prin semănat direct în câmp, în terenul pregătit 

din toamnă (MUSTEAŢĂ și BRÂNZILĂ, 2002; MUSTEAŢĂ și colab., 1997). Epoca 

optimă de semănat diferă de la o zonă la alta. Calendaristic, în România, această perioadă 

corespunde cu jumătatea lunii aprilie (PĂUN, 1995). Adâncimea de semănat 

recomandată este cuprinsă între 2-3 cm (ACOSTA și colab., 2001).  

 Valoarea decorativă a crăițelor, posibilitatea valorificării lor în diferite modalități, 

de la cultura în spații diverse și până la utilizarea în varii aranjamente, pretabilitatea 

pentru amplasarea pe soluri mai puțin favorabile sau în condiții mai vitrege etc. sunt 

calități completate de proprietățile chimice ale plantelor. 

 Uleiul volatil de Tagetes are un miros de fructe sălbatice, dulce, apropiat de al 

citricelor. Culoarea acestuia variază de la galben la roşu-chilimbar. Vâscozitatea este 

medie, dar dacă intră în contact cu aerul pentru o perioada lungă de timp se transformă în 

gel. Componentele uleiului esenţial extras din plantele de Tagetes sunt: myrcene (0,53%), 

limonene (7,78%), piperitone (33,77%), cis-β-ocymene (5,01%), trans-β-ocymene 

(14.83%), terpinolene (13,87%), linalool (0.73%), epoxy-ocymene (2,27, germacrene-d 
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(1,45), bicyclogermacrene (1,52), β-farnesene(1,48%) şi β-caryophyllene (9,56%) 

(RONDÓN, 2006). 

 Carotenoidele sunt cei mai răspândiți pigmenţi naturali, asigură culoarea galbenă, 

portocalie sau roşie a ţesuturilor în care se află. Cea mai mare cantitate de carotenoide se 

găseşte în frunzele și florile de crăiţe. Plantele de Tagetes conțin 83-88% din totalul 

carotenoidelor extrase din materii prime proaspete sau uscate (TINOI, 2006). Din cei 40-

50 de carotenoizi găsiţi în extractele de Tagetes, doar 13 se pot utiliza şi pot fi absorbiţi şi 

sintetizaţi de către corpul uman (GOPI și colab., 2012).  

 În compoziţia plantelor de Tagetes intră flavonoide specifice: patuletina, 

patuletrina, quercetagetina, 5-metil quercetagetina, quercetagetrina, camferitrina (caferol 

3,7-diramnozid), ulei de flori (94%), limonen (6,9%), terpinolen (4,7%), (Z)-miroxid 

(7,9%), piperitona (28,5%), piperitenona (10,9%), oxid piperitenona (7,2%) şi β-

cariofiler (7,0%), β-ocimen, dihidrotagetona, tagetona, ocimenon (MOSCOVICI și colab., 

2011). 

 Polifenolii identificaţi în Tagetes patula prin LC / ESI-IT-MS sunt: kaempferol, 

patuletină, quercetin-3-o-pentoside, quercetin-3-o-glucoside (isoquercitrin) sau 

quercetina-3-o-galactoside (hyperoside), patuletina-7-o-glucoside (patulitrin) sau 6-o-

methyl-quercetin-3-o-glucoside, quercetin-3-o-rhamnosyl-o-xyloside, quercetin-3-o-di-

rhamnoside, quercetin-3-o-glycosyl-7-o-rhamnosyl, quercetin-3-o-rhamnosyl-7-o-

glycosyl, kaempferol-3-o-di-hexoside, quercetin-3-o-hexoside-galloyl, kaempferol-3-o-

rhamnoside-galloyl (SANCHES și colab., 2012). 

 Vitaminele sunt substanţe indispensabile desfăşurării normale a proceselor vitale. 

Cea mai mare cantitate de vitamine se acumulează în frunze. Vitamina C se regăseşte în 

crăiţe în cantităţi cuprinse între 0,130-0,310%. Extractul din crăiţele conţine aproximativ 

0,21% vitamina A (http://www.csid.ro), iar după CANTRILL (2004), plantele de Tagetes 

conţin 1% acizi grași.  

 Factorii majori care afectează dezvoltarea plantelor și implicit duc la diminuarea 

culturilor sunt seceta, frigul, inundațiile, poluarea chimică, salinitatea ridicată din sol și a 

conținutului mare de CO2 (BABU și DEVARAJ, 2008; LOBELL și colab., 2011). De 

aceea, obținerea unor cultivaruri rezistente la factori de stres constituie, alături de 

valoarea decorativă, obiective majore urmărite în ameliorarea crăițelor. Dezideratul este 
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prioritar și datorită faptului că numeroase studii evidențiază riscul schimbărilor climatice, 

care ar putea reduce suprafețele agricole până în anul 2030 cu mai mult de 50% 

(LOBELL și colab., 2008). 

 Datorită acestui considerent, în cadrul tezei de doctorat s-a inițiat o cercetare 

amplă în problematica ameliorării crăițelor, axată însă pe anumite aspecte de aprofundare, 

cum sunt cele de germinare a semințelor în condiții de stres hidric și salin, sau evaluare a 

comportării plantelor la stresul hidric. Modul în care NaCl și polietilen glicolul afectează 

germinarea semințelor și creșterea plantelor este o temă actuală și de mare interes, care 

încă nu este rezolvată (KATEMBE și colab., 1998). 

 Germinarea semințelor este prima și cea mai importantă fază în ciclul de 

dezvoltare a plantelor. Germinația este un proces fiziologic complex, de trecere a unui 

germen de la viața latentă la viața activă, care duce la nașterea unei plante sau a unui 

organ vegetal. Procesul reprezintă o reacție a semințelor la factorii de mediu, cum sunt 

temperatura, apa, lumina, nitrații etc. (MAHROKH și MEHRAB, 2014).  

 Componentele chimice ale plantelor de Tagetes joacă un rol important în 

comportarea plantelor la factori de stres și reacția lor la stresul hidric. Selecția unor forme 

tolerante sau chiar rezistente este cea mai eficientă soluție pentru asigurarea rezultatelor 

dorite în utilizarea și valorificarea superioară a potențialului pe care îl au plantele de 

Tagetes. În contextul schimbărilor climatice globale, crearea unor soiuri rezistente la 

secetă devine o reală necesitate nu doar în zonele aride sau semiaride, ci și în cele 

temperate, prin urmare și în țara noastră. 

 

1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII, AMPLASAREA 

EXPERIENŢELOR ȘI METODELE DE LUCRU  

 

 1.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROPUSE 

 Scopul principal al cercetărilor a fost îmbogățirea cunoștințelor de specialitate în 

privința ameliorării plantelor din genul Tagetes prin crearea unui fond de germoplasmă și 

identificarea unor genotipuri care să constituie o bază de ameliorare utilă pentru obținerea 

de noi cultivaruri.  

Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: 
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• Crearea unui fond de germoplasmă (micro-colecție) constituit din diverse specii 

ale genului Tagetes (T. patula, T. tenuifolia și T. erecta). 

• Studiul unor aspecte legate de biologia plantelor (principalele fenofaze de 

vegetaţie sau faze fenologice, comportarea plantelor în anumite condiții pedo-

climatice). 

• Studiul variabilității fenotipice și moleculare la trei specii din genul Tagetes şi 

stabilirea originii şi gradului de înrudire, respectiv apropierii filogenetice, între 

cultivaruri din specii diferite. 

• Reacția unor cultivaruri de Tagetes la factori de stres abiotici: stresul hidric și 

stresul salin și posibilitățile de identificare a unor potențiali genitori pentru 

rezistență la acești factori de stres. 

• Studiul unor aspecte biochimice legate de biologia, morfologia și fiziologia 

plantelor de Tagetes, supuse stresului hidric. 

• Obţinerea unor informaţii ştiinţifice utile privind variabilitatea şi ereditatea 

caracterelor valoroase pentru genetica, ameliorarea şi cultura plantelor de Tagetes. 

 Pentru asigurarea unei cercetări comprehensive, demersul științific a început 

printr-un studiu aprofundat al cercetărilor în domeniu, investigându-se literatura de 

specialitate din țară și din străinătate. De asemenea, pe tot parcursul doctoranturii s-a avut 

în vedere o raportare permanentă a cercetărilor și rezultatelor proprii la cele de relevanță 

internațională.  

Prin modul de concepere a tezei, materialul biologic utilizat şi metodologiile de 

lucru, analiza complexă a relațiilor dintre factorul ereditar (genotip) și ecotip (condiții de 

cultură, experimentare, tratamente aplicate, răspunsul plantelor la factorii de stres etc.) s-

a avut în vedere obţinerea unor date şi informaţii ştiinţifice originale, cu valoare teoretică 

dar și aplicativă. 

 

 1.2. ÎNFIINȚAREA MICRO-COLECȚIEI  

 Înfiinţarea micro-colecţiei a fost concepută ca punct de plecare în identificarea 

unor genotipuri cu particularităţi utile în ameliorarea crăiţelor, respectiv asigurarea unei 

diversități a materialului genetic să permită alegerea unor cultivaruri ca potențiali genitori 
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pentru particularități ornamentale deosebite, dar și toleranță sau chiar rezistenţă la 

acțiunea unor factori de stres. 

 Experiența din anul 2013 a fost amplasată în Localitatea Livada, Judetul Cluj. 

Micro-cultura cu speciile și cultivarurile de Tagetes a fost înființată în teren desțelenit, și 

pregătit pentru semănat după desființarea culturii anterioare, de leguminoase. Micro-

cultura afost înființată pe o suprafață de aproximativ 325 m2. Pentru a evita 

autoînsămânțarea micro-cultura a fost înființată pe parcele separate. 

 

 Materialul biologic luat în studiu 

 În vederea procurării materialului necesar derulării programului de cercetare 

propus s-au efectuat demersuri la diferite magazine de specialitate şi instituţii de 

cercetare din România şi din străinătate. În urma demersurilor efectuate, în prima etapă 

au fost colecţionate 23 genotipuri de Tagetes, reprezentate de cultivaruri sau hibrizi F1 

aparținând la trei specii: T. patula, T. tenuifolia și T. erecta (Tabelul 1.1).  

 

           Tabelul 1.1. 

Genotipurile de Tagetes studiate în micro-colecţie şi provenienţa acestora 

Nr. Specia Genotipul Provenienţa 
1 Tagetes patula ʻBoleroʼ Slovacia 
2 Tagetes patula ʻOrange flameʼ Slovacia 
3 Tagetes patula ʻSzinkeverekʼ Ungaria 
4 Tagetes patula ʻRobusztaʼ Ungaria 
5 Tagetes patula ʻOrionʼ Ungaria 
6 Tagetes patula ʻOrangeʼ România, Grădina Botanică, Jibou 
7 Tagetes patula  ʻCresto flameʼ Germania 
8 Tagetes patula ʻCresto yellowʼ Germania 
9 Tagetes patula ʻMr. Majesticʼ Germania 

10 Tagetes patula ʻCarmenʼ România 
11 Tagetes patula ʻQueen Sophiaʼ Ronânia 
12 Tagetes tenuifolia ʻLuna goldʼ Germania 
13 Tagetes tenuifolia  ʻLuna orangeʼ Germania 
14 Tagetes tenuifolia ʻLuna rotʼ Germania 
15 Tagetes tenuifolia ʻLuna lemonʼ Germania 
16 Tagetes tenuifolia ʻSargaʼ Ungaria 
17 Tagetes erecta ʻAranysargaʼ Ungaria 
18 Tagetes erecta ʻAlacsony citromsargaʼ Ungaria 
19 Tagetes erecta ʻMagas citromsargaʼ Ungaria 
20 Tagetes erecta ʻCupid golden yellowʼ Germania 
21 Tagetes erecta ʻAntigua Orange F1ʼ Germania 
22 Tagetes erecta ʻArticʼ Germania 
23 Tagetes erecta ʻHawaiiʼ Germania 
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 Unsprezece din cele 23 genotipuri au provenit din Germania, șapte din Ungaria, 

două din România și două din Slovacia. 

  

 Metoda de lucru 

 Semănatul a avut loc în primăvara anului 2013 (12.04.2013), imediat după ce 

temperatura a permis. Înfiinţarea micro-culturii s-a realizat prin semănat direct, în terenul 

pregătit prin arătură și discuit, urmat de nivelarea terenului în primăvară. Semănarea s-a 

realizat manual, bob cu bob, pe rânduri trasate cu ajutorul marcatorului, respectându-se 

distanţele de semănat de 60 cm între specii/soiuri, 50 cm între rânduri şi 30 cm între 

plante pe rând. Seminţele au fost semănate la o adâncime de 2-3 cm, fiecărei plante 

asigurându-i-se o suprafaţă de aproximativ 0.15 m2. 

 Din cele 2650 seminţe semănate au fost obținute 1780 plante mature (77,39 

plante/genotip). Din cele 23 de accesiuni semănate, cultivarurile ʻOrangeʼ și ‘Carmen’, 

din specia Tagetes patula, de provenienţă română, s-au pierdut, seminţele acestor 

genotipuri negerminând. Plantele de Tagetes au fost studiate din punct de vedere al 

desfăşurării principalelor caracteristici: 

- înălţimea plantelor (cm), 

-  numărul de ramificaţii principale, 

-  diametrul plantei la 5 cm de la începerea primei ramificații, 

- unghiul de inserție, 

-  număr de inflorescențe, 

-  diametrul corolei (cm) și al dicului (cm). 

 Aprecierea acestor caracteristici s-a efectuat conform metodologiei din literatura 

de specialitate, cunoscându-se faptul că durata fenofazelor de vegetaţie este importantă în 

stabilirea momentului optim pentru semănat, recoltat inflorescenţe şi seminţe, precum şi 

pentru obţinerea unor producţii importante din punct de vedere al calităţii seminţelor şi 

florilor (http://www.incs.ro). 

 

 1.3. ÎNFIINȚAREA EXPERIENȚEI DIN FITOTRON  

 A doua experiență a fost organizată în fitotronul Universității Politehnica din 

Valencia (UPV), în anul 2014.  
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 Materialul biologic 

 Pentru înființarea culturii au fost utilizate semințe provenite de la cele 23 

genotipuri utilizate în micro-colecție. Prelevarea semințelor s-a realizat de la plante 

sănătoase şi tipice. Genotipurile luate în studiu pentru această experiență au fost ʻBoleroʼ, 

ʻOrange flameʼ, ʻOrionʼ, ʻRobusztaʼ, ʻSzinkeverekʼ, ʻLuna goldʼ, ʻLuna orangeʼ, ʻLuna 

rotʼ, ʻLuna lemonʼ, ʻSargaʼ, ʻMagas citromsargaʼ, ʻAlacsony citromsargaʼ şi ʻCupid 

golden yellowʼ.  

 

 Metoda de lucru 

 În această experiență s-a urmărit efectul polietilen gliocolului și a NaCl asupra 

germinației semințelor și asupra creșterii și dezvoltării plantelor. Pentru experiența cu 

polietilen glicol s-a folosit ca martor apa distilată și trei concentrații diferite de soluție de 

polietilen glicol, -0,25 mpa, -0,5 mpa și -1 mpa, iar pentru experiența cu NaCl s-a folosit 

același control (martor netratat) și trei concentrații diferite de NaCl: 57,2 mM, 114,4 mM 

și 227,8 mM.  

Metoda de testare a germinației a fost ‘Top Paper’ (TP). Experiența a fost 

organizată conform normelor ISTA, folosindu-se 4 variante cu câte 4 repetiții, în fiecare 

repetiție fiind 25 semințe. Pentru această experiență au fost utilizate 182 vase Petri, cu 

hârtie de filtru și 30 ml apă sau soluție de polietilen glicol sau NaCl.  

Observațiile și determinările efectuate au fost următoarele: 

- indexul de vigoare a seminței (SVI) 

- timpul mediu de germinare (MGT) 

- lungimea radicelei (cm); hipocotilului (cm) și funzelor cotiledoanele (cm). 

 

1.4. ÎNFIINȚAREA EXPERIENȚEI DIN SERĂ  

 Cel de-al treilea experiment s-a realizat, în anul 2014 și a fost amplasat în sera din 

incinta Universității Politehnice din Valencia. 

 

 Materialul biologic 

 Pentru acest experiment s-au utilizat semințe de la 14 genotipuri, provenite de la 

experiența din câmp din anul 2013. Genotipurile sunt următoarele: Boleroʼ, ʻOrange 
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flameʼ, ʻOrionʼ, ʻRobusztaʼ, ʻSzinkeverekʼ, ʻLuna goldʼ, ʻLuna orangeʼ, ʻLuna rotʼ, 

ʻLuna lemonʼ, ʻSargaʼ și ʻMagas citromsargaʼ, ʻAlacsony citromsargaʼ, ʻCupid golden 

yellowʼ, ʻAranysargaʼ.  

 

 Metoda de lucru 

 Acest experiment s-a desfășurat în trei etape. În prima etapă au fost semănate cinci 

cultivaruri (ʻBoleroʼ, ʻSzinkeverekʼ, ʻOrange flameʼ, ʻRobusztaʼ, Orionʼ) ale speciei 

Tagetes  patula. În cea de-a doua etapă au fost semănate cinci cultivaruri (ʻLuna goldʼ, 

ʻLuna rotʼ, ʻLuna orangeʼ, ʻLuna lemonʼ, ʻSargaʼ) din specia Tagetes tenuifolia, iar în 

ultima etapă au fost semănate patru cultivaruri aparținând speciei Tagetes erecta 

(ʻAlacsony citromsargaʼ, ʻMagas citromsargaʼ, ʻCupid golden yellowʼ, ʻAranysargaʼ).  

 Cultivarurile ʻBoleroʼ, ʻSzinkeverekʼ, ʻOrange flameʼ, ʻRobusztaʼ, ʻOrionʼ, au fost 

semănate în data de 15.04.2014. Semănatul s-a efectuat în ghivece, în amestec de turbă 

(50%), perlit (25%) și vermiculit (25%). Pentru semănat s-au folosit 120 ghivece, cu 

înălțimea de 11,4 cm, și diametrul de 15 cm. În cadrul fiecărui cultivar au existat 24 

ghivece, iar în fiecare ghiveci au fost semănate cinci semințe. Irigarea s-a realizat de două 

ori pe săptămână (lunea și joia), cu soluție nutritivă Hoogland’s. 

 Semințele cultivarurilor ʻLuna goldʼ, ʻLuna rotʼ, ʻLuna lemonʼ, ʻLuna orangeʼ și 

‘Sarga’ au fost semănate în data de 26.05.2014, prin aceeași metodă de lucru. Semințele 

cultivarurilor din cea de-a treia specie, Tagetes erecta (ʻAlacsony citromsargaʼ, ʻMagas 

citromsargaʼ, ʻCupid golden yellowʼ, ʻAranysargaʼ), au fost semănate în data 7.07.2014. 

Metoda de înființare a culturii a fost aceeași. Temperatura din seră a fost constantă.  

După trei săptămâni de la înființarea culturii, plantele au ajuns la maturitate și s-a 

început tratamentul pentru stresul hidric. Din cele 24 ghivece aferente unui cultivar, 

jumătate (12 ghivece) au rămas în același loc și au fost udate de două ori pe săptămână, 

iar celelalte 12 ghivece nu au mai fost udate timp de 3 săptămâni. La fel s-a procedat 

pentru cultivarurile tuturor speciilor de Tagetes. 

Observaţiile şi măsurătorile efectuate pe parcursul experimentului au fost:  

 -înălțimea plantelor (cm), măsurată cu ajutorul riglei; 

 -numărul de frunze/plantă, prin numărare; 

 -lungimea frunzelor (cm), cu ajutorul riglei; 
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 Datele obținute au fost prelucrate ca valori medii pentru fiecare genotip, respectiv 

caracter și tratament. Măsurătorile biochimice au constat în determinarea: masei 

proaspete, masei uscate, prolinei, zaharurilor, clorofilei a, b și totale, glicin betainei, 

carotenoizilor, polifenolilor, flavonoidelor și MDA.  

 

 1.5. DETERMINAREA RELAŢIILOR FILOGENETICE 

 Pentru detereminarea relațiilor filogenetice s-a utilizat material biologic provenit 

de la cele 13 genotipuri utilizate la experimentul din seră. 

 

 Metoda SSR (Simple Sequence Repeat) 

 Markerii SSR sau STR sunt de obicei cunoscuți sub numele de microsateliți. 

Microsateliții sunt în genral formați din repetiții di sau tri-nucleotide (ATGATGATG este 

un exemplu de repetare tri-nucleotidă (ATG). Markerii SSR sunt eficenți daca mai mult 

de un set de primeri sunt combinați într-o singură reacție. Informația obținută este foarte 

utilă deoarece oferă o modalitate eficientă de a urmării alele într-o populație folosind un 

număr relativ mic de markeri (http://www.dnalandmarks.com). Amplificarea ADN-ului 

s-a realizat utilizând PCR-ul, cu o durată de aproximativ 1h și 40 min, la o temperatură de 

55 °C.  

 

 

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

 2.1. VARIABILITATEA PRINCIPALELOR PARTICULARITĂȚI ALE 

PLANTELOR LA CULTIVARURI PROVENITE DIN TREI SPECII DE TAGETES 

 

 Caracteristicile semințelor sunt importante pentru identificarea diferitelor 

genotipuri de Tagetes, precum și în vederea obținerii unor informații privind corelațiile 

dintre particularitățile semințelor și modul în care acestea influențează capacitatea de 

germinare și răsărire a plantelor. 
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 2.1.1. Variabilitatea caracteristicilor semințelor și capacitatea de germinare 

 Valorile medii și variabilitatea lungimii, lățimii și grosimii semințelor (apreciată 

cu ajutorul coeficientului de variabilitate, CV%) la cele 23 cultivaruri de crăițe destinate 

înființării micro-colecției, prezentate în Tabelul 2.1. au fost puternic influențate de 

genotip (specie, cultivar). Lungimea semințelor (mm) a prezentat valori medii diferite în 

cadrul experienței, amplitudinea variației fiind cuprinsă între 6.6 mm la cultivarul ʻLuna 

lemon’ și 15.1 mm la genotipurile ʻAntigua Orange F1’ și ʻCarmen’ (Tabelul 2.1.).   

 

          Tabelul 2.1. 

Rezultate privind lungimea, lățimea și grosimea semințelor la 23 genotipuri de Tagetes 

 

Lungimea seminței  Lățimea seminței Grosimea seminței 
Nr. Specia Genotipul 

(mm) s% (mm) s% (mm) s% 

1 Tagetes patula ʻBolero’ 8.8ooo 22.3 2.8*** 16.3 2.4*** 12.6 

2 Tagetes patula ʻOrange flame’ 11.3o 2.8 2.7*** 21.4 2.3*** 20.1 

3 Tagetes patula ʻSzinkeverek’ 11.5n.s 4.1 2.4ooo 10.2 2.3*** 9.7 

4 Tagetes patula ʻRobuszta’ 13.7*** 2.5 2.5*** 9.6 1.7ooo 8 

5 Tagetes patula ʻOrion’ 14.0*** 17.5 3.2*** 13.6 2.4*** 8.6 

6 Tagetes patula ʻOrange’ 13.0*** 2.7 2.3ooo 7.8 0.8ooo 14.9 

7 Tagetes patula ʻCresto flame’ 12.0n.s 1.6 2.5*** 7.6 2.4*** 4.7 

8 Tagetes patula ʻCresto yellow’ 11.0ooo 2.2 1.9ooo 9.9 1.5ooo 7.7 

9 Tagetes patula ʻQueen Sophia’ 13.9*** 1.1 2.3ooo 4.7 2.1*** 7.8 

10 Tagetes patula ʻMr. Majestic’ 12.6*** 0.8 2.1ooo 6.5 1.7ooo 5.3 

11 Tagetes patula ʻCarmen’ 15.1*** 1.0 3.6 *** 3.1 2.2*** 6 

12 Tagetes tenuifolia ʻLuna gold’ 7.7ooo 1.2 1.6ooo 5.6 1.4ooo 4.2 

13 Tagetes tenuifolia ʻLuna orange’ 8.8ooo 0.8 0.9ooo 15.5 1.1ooo 6.3 

14 Tagetes tenuifolia ʻLuna rot’ 6.8ooo 1.0 1.6ooo 4.2 1.2ooo 5.9 

15 Tagetes tenuifolia ʻLuna lemon’ 6.6ooo 1.7 1.4ooo 3.8 1.1ooo 11 

16 Tagetes tenuifolia ʻSarga’ 7.2ooo 2.2 1.6ooo 4.3 1.6ooo 2.8 

17 Tagetes erecta ʻAranysarga’ 10.9ooo 1.3 2.6*** 2.5 1.5ooo 5.8 

18 Tagetes erecta ʻAlacsony citromsarga’ 14.5*** 0,9 3.0*** 4.5 2.4*** 4.5 

19 Tagetes erecta ʻMagas citromsarga’ 12.3*** 1.1 2.2ooo 4.8 2.1*** 7.4 

20 Tagetes erecta ʻCupid golden yellow’ 14.9*** 1.2 2.9*** 5.3 2.5*** 4.0 

21 Tagetes erecta ʻAntigua Orange F1’ 15.1*** 1.1 2.6*** 4.3 2.2*** 5.5 

22 Tagetes erecta ʻArtic’ 13.0*** 0.9 2.6*** 5.2 2.3*** 7.3 

23 Tagetes erecta ʻHawaii’ 13.2*** 1.6 2.3 n.s 6.9 2.3*** 4.9 

Media experienței (Mt) 11.7 3.2 2.3 7.7 1.9 7.6 

*, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ) 
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 Orange flameʼ, ʻRobusztaʼ, ʻOrionʼ, ʻLuna goldʼ, ʻLuna lemonʼ și ʻMagas 

citromsargaʼ au germinat în proporție de 100%, fiind urmate de către ʻSzinkeverekʼ, 

ʻLuna rotʼ și ʻCupid golden yellowʼ, care au germinat în proporție de 97.39% (Fig. 2.1.). 

 

 

Fig. 2.1. Procentul de germinare a semințelor la genotipurile din micro-colecție 

 

 2.1.2. Variabilitatea caracteristicilor plantelor 

 Limitele între care s-a încadrat înălțimea plantelor au fost cuprinse între 20.7 cm 

(ʻMr. Majestic) și 69.8 cm (Alacsony citromsarga). Cultivarurile ʻBolero’, ʻOrange 

flame’, ʻSzinkeverek’, ʻRobuszta’, ʻCresto flame’, ʻCresto yellow’, ʻMr. Majestic’, ʻLuna 

gold’, ʻLuna rot’, ʻLuna orange’, ʻLuna lemon’, ʻSarga’, ʻAranysarga’, ʻAntigua Orange 

F1’, reprezentând 14 dintre cele 21 de genotipuri studiate, au fost mai mici decât media 

experienței considerată martor (Tabelul 2.2.). 

 Numărul de ramificaţii principale pe plantă a înregistrat o amplă variabilitate. 

Media numărului de ramificaţii principale a fost 11.9, genotipurile ʻMr. Majestic’ şi 

ʻOrion’ (7.6) având cele mai puţine ramificaţii, iar ʻLuna rot’ cele mai multe (16.9). 

 Unghiul de inserţie al ramificaţiilor a fost cuprins între 40 grade (ʻRobuszta’) şi 

71.1 grade (ʻAlacsony citromsarga’). 
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        Tabelul 2.2. 

Principalele caractersitici ale creșterii plantelor la genotipurile din micro-colecţie 

 

Înălțimea plantei 
Diametrul la 5 cm de 

la prima ramificație 

Număr de ramificații 

principale 
Unghiul de inserție  

Nr. Genotip 

cm s% cm s% Nr. s% Grades s% 

1 ʻBolero’ 25.4ooo 11.3 10.5ooo 0.8 8.7ooo 1.7 49.5ooo 2.7 

2 ʻOrange flame’ 23.3ooo 10.5 8.5ooo 1.0 10.7ooo 10.5 60.2*** 1.8 

3 ʻSzinkeverek’ 26.2ooo 6.3 11.5* 4.0 8.9ooo 15.4 40.0ooo 4.7 

4 ʻRobuszta’ 22.1ooo 13.1 12.9*** 3.2 13.7*** 13.3 59.4*** 1.3 

5 ʻOrion’ 26.0ooo 6.4 9.4ooo 2.7 7.6ooo 27.4 59.9*** 1.4 

6 ʻCresto flame’ 25.3ooo 16.2 11.3n.s 3.3 9.2ooo 9.0 50.0ooo 1.6 

7 ʻCresto yellow’ 25.4ooo 5.6 11.6*** 4.4 9.6ooo 11,8 51.3ooo 0.9 

8 ʻMr. Majestic’ 20.7ooo 11.6 9.3ooo 4.7 7.6ooo 11.7 60.6*** 2.3 

9 ʻQueen Sophia’ 47.8*** 3.1 11.2n.s 5.7 10.7oo 18.8 53.4ooo 2.7 

10 ʻLuna gold’ 21.8ooo 5.0 8.7ooo 8.2 16.0*** 8.8 52.4ooo 3.9 

11 ʻLuna orange’ 21.0ooo 6.3 9.1ooo 10.1 16.4*** 7.5 52.2ooo 3.9 

12 ʻLuna rot’ 21.1ooo 3.7 9.2ooo 7.7 16.9*** 5.5 52.8ooo 3.0 

13 ʻLuna lemon’ 21.3ooo 4.7 9.2ooo 6.1 16.7*** 14.1 51.5ooo 2.7 

14 ʻSarga’ 21.0ooo 5.8 9.2ooo 7.3 16.0*** 8.8 51.6ooo 2.0 

15 ʻAranysarga’ 67.2*** 6.8 14.8*** 9.5 13.6*** 9.8 66.5*** 3.1 

16 ʻAlacsony citromsarga’ 69.8*** 4.8 15.8*** 6.6 14.2*** 11.0 71.1*** 1.3 

17 ʻMagas citromsarga’ 59.7*** 3.0 15.4*** 4.0 10.4ooo 11.8 69.8*** 1.2 

18 ʻCupid golden yellow’ 59.9*** 2.4 12.6*** 3.4 8.9ooo 10.4 59.8*** 1.4 

19 ʻAntigua Orange F1’ 24.4ooo 4.6 8.9ooo 3.9 11.8n.s 13.3 37.3ooo 1.8 

20 ʻArtic’ 60.6*** 2.2 11.6*** 4.2 10.0ooo 14.4 65.1*** 1.9 

21 ʻHawaii’ 65.8*** 3.7 13.0*** 2.1 12.1n.s 22.0 60.5*** 1.8 

Media experienței (Mt) 36.0 6.5 11.1 4.9 11.9 12.2 55.9 2.3 

*, **, ***/ o, oo, ooo Semnificaţia pentru P<0,05; 0,01 şi 0,001 (*, **, *** pozitiv; o, oo, ooo negativ 

  

 Dintre cele 23 genotipuri, 17 au răsărit deplin după 24-26 zile (5.05.-7.05.2013) de 

la semănat. Genotipul ʻCupid golden yellow’ a răsărit deplin în data de 25.05.2013, la 44 

zile de la semănat. ʻOrion’ a fost soiul care a răsărit cel mai tarziu, în data de 7.06.2013, 

după 57 zile. Analizând înflorirea celor 21 de genotipuri s-a constatat că ʻMr. Majesticʼ a 

înflorit cel mai devreme, în data de 29.06.2013, la 34 zile de la răsărirea deplină a 

plantelor. Cultivarul ʻHawaiiʼ a înflorit cel mai târziu, în data de 2.08.2013, la 65 zile de 

la răsărirea deplină a plantelor (Fig. 2.2.). 
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 Rezultatele au fost relativ asemănătoare cu cele obținute de către SIMOESNERI și 

colab. (2012), în a căror experiență soiul cu cea mai mică durată de înflorire a fost 

Yellow (17.5 zile), iar cu cea mai mare durată Orange (24.75 zile). Înflorirea s-a eșalonat 

pe o perioadă de aproximativ patru luni (iunie-octombrie). 

 

Fig. 2.2. Desfășurarea fenofazelor de vegetație la 21 genotipuri de Tagetes 

 

 Majoritatea genotipurilor au avut perioada de înflorire de aproximativ 21 zile (Fig. 

2.3). Cea mai lungă durată de înflorire a prezentat-o soiul ʻOrion’ (26 zile), iar cea mai 

scurtă ʻMr. Majestic’ (15 zile). 

 

Fig. 2.3. Perioada de decor, în zile, la 21 de genotipuri de Tagetes 
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 2.2. REACȚIA GENOTIPURILOR DE TAGETES LA FACTORI DE STRES 

ABIOTICI 

 În cea de-a doua experiență, s-a urmărit efectul pe care îl are polietilen glicolul și 

soluția salină asupra germinării semințelor de crăițe. 

 

 2.2.1. Efectul stresului hidric și salin asupra germinației semințelor 

 Rata optimă de germinare, calculată ca și MGT (Fig. 2.4) s-a înregistrat în lipsa 

stresului, la plantele control, germinate pe hârtie de filtru umezită cu apă distilată 

(martor). Cea mai mare rată de germinare s-a înregistrat la genotipurile ʻCupid golden 

yellowʼ (100%) și ʻAlacsony citromsargaʼ, a căror semințe au fost umectate în apă. 

Genotipul ʻSzinkeverekʼa înregistrat cea mai mică rată de germinare (72.5%). Cultivarul 

ʻLuna orangeʼ, a constituit excepția acestui experiment, având cea mai mare rată de 

germinare la semințele umecate în cea mai mare concentrație de PEG (-1 mPA) 

(CICEVAN și colab., 2015). Rata de germinare a semințelor a fost mai mică în cazul 

semințelor umecate în soluție de NaCl, decât în cazul semințelor umecate în PEG. Astfel, 

NaCl a avut un efect inhibitor mai puternic decât PEG-ul. Cultivarul ʻCupid golden 

yellowʼ a germinat într-o proporție de doar 52%. 

 

 

Fig. 2.4. Efectele genotipului și ale tratamentului și interacțiunea lor 

pentru timpul mediu de germinare (MGT) 
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 Efectul combinat al genotipului și stresului provocat de soluţia de polietilen glicol 

în cadrul celor 12 variante rezultate (trei cultivaruri x patru tratamente, dintre care unul 

apa și trei concentrații de PEG) a determinat o amplă variabilitate ale caracteristicilor 

plăntuțelor. Limitele lungimii rădăcinițelor au fost cuprinse între 1.84 cm (ʻAlacsony 

citromsargaʼ/-1 mpa PEG) și 3.62 cm (ʻMagas citromsargaʼ/H2O). Modificările formei şi 

volumului rădăcinițelor datorate soluției PEG, similare cu efectul secetei asupra celulelor 

plantelor, au fost clar ilustrate prin prelucrarea statistică a datelor cu ajutorul testului 

Duncan. Dacă apa a asigurat o creștere ‘normală’ a plantulelor și a structurilor acestora, 

inclusiv a radicelei, stresul indus de PEG s-a manifestat prin valori reduse ale lungimii 

radicelei, și constituirea unui grup omogen de variante simbolizat prin litera comună ‘e’ 

la opt din cele nouă variante în care s-a provocat stresul hidric (Tabelul 2.3). 

 Diferențele dintre rezultatele experimentale cauzate de tratamentul cu PEG ar 

putea fi explicate prin stimularea creşterii sistemului radicular în fazele iniţiale ale 

stresului şi scăderea valorii raportului parte aeriană - sistem radicular, ca urmare a 

mobilizării resurselor către creşterea rădăcinii (BLUM, 1988, 2005). 

 

          Tabelul 2.3. 

Influența genotipului și a tratamentului (soluția de polietilen glicol - PEG)  

asupra lungimii radicelei (cm) la trei genotipuri de Tagetes erecta 

 

Length of the radicle (cm)/polyethylene glycol Variant 
genotype/treatment H2O -0,25 mpa -0,5 mpa -1 mpa 

Media 

cultivar 

ʻAlacsony citromsargaʼ 3.03b 2.33cde 1.87e 1.84e 2.27
BC

 

ʻCupid Golden Yellowʼ 2.56c 2.51cd 2.06de 1.93e 2.26
C 

ʻMagas citromsargaʼ 3.62a 2.03de 2.02de 2.34cde 2.50
A
 

Media tratament 3.07
X
 2.29

Y
 1.98

YZ
 2.04 Z  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună nu sunt semnificative (Testul Duncan, P ≤ 0.05). 

 

 Creșterea plăntuțelor de Tagetes patula, ilustrată prin lungimea hipocotilului (cm), 

s-a datorat în principal interacțiunii dintre cultivar și tratamentul cu diferite concentrații 

de polietilen glicol. În urma combinării celor 5 soiuri cu cele 4 tratamente au rezultat 20 

variante (Tabelul 2.4.). Valoarea maximă a lungimii tulpiniței la specia Tagetes patula a 

fost 1.44 cm și s-a înregistrat la cultivarul ʻRobusztaʼ, tratat cu apă, iar valoarea minimă a 

fost 0.74 cm (ʻBoleroʼ/-1 mpa). Valorile cuprinse între cele două limite (-0,25 și -0,5 mpa) 
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au format două grupuri omogene simbolizate prin literele comune ʻfʼ și ʻgʼ. Comparând 

lungimea hipocotilului la genotipurile tratate cu apă, cu cele tratate cu polietilen glicol, s-

a observat că, indiferent de cultivar, plăntuțele tratate cu apă au avut valoarea medie a 

lungimii radicelei mai mare (1.26 cm), decât valoarea medie a genotipurilor tratate cu 

cele trei concentrații de polietilen glicol (0.90 cm/ -1 mpa PEG).  

  

        Tabelul 2.4. 

Influența genotipului și a tratamentului (soluția de polietilen glicol - PEG) 

asupra lungimii hipocotilului (cm) la cinci cultivaruri de crăițe din specia Tagetes patula 

 

Lungimea hipocotilului (cm)/polietilen glicol (PEG) 
Varianta 

(cultivar/tratament) 
H2O -0,25 mpa -0,5 mpa -1 mpa 

Media 

cultivar 

ʻSzinkeverekʼ 1.37ab 1.17bcd 1.16bcde 0.86fg 1.14
B
 

ʻOrionʼ 1.37ab 1.26bc 1.19bc 1.13cde 1.24
A
 

ʻBoleroʼ 1.07cdef 1.01def 0.86fg 0.74g 0.92
C
 

ʻOrange flameʼ 1.06cdef 1.01defg 0.94efg 0.90fg 0.98
C
 

ʻRobusztaʼ 1.44a 1.13cde 1.06cdef 0.87fg 1.13
B
 

Media tratament 1.26
X
 1.12

Y
 1.04

Y
 0.90

Z
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună nu sunt semnificative (Testul Duncan, P ≤ 0.05). 

 

 Dezvoltarea frunzelor cotiledonale la specia Tagetes tenuifolia, a fost influențată 

atât de genotip, cât şi de tratament. Din combinarea celor cinci cultivaruri cu cele patru 

tratamente au rezultat 20 variante experimentale (Tabelul 2.5). Limitele lungimii 

frunzulițelor a fost cuprinsă între 0.34 cm (ʻLuna lemonʼ și ʻLuna orangeʼ/ apă) şi 0.22 

cm (ʻLuna rotʼ/ -1 mpa PEG).  

 După cum reiese din rezultatele obținute, plantulele tratate cu apă au înregistrat o 

creștere normală a frunzelor cotiledonale, în comparație cu plantele tratate cu PEG, la 

care frunzele cotiledonale au rămas foarte mici și s-au deformat. Rezultatul a fost similar 

cu altele, obținute în condiții asemănătoare (BEATON și DUDLEY, 2013). 

 În urma tratamentelor cu PEG și simularea stresului hidric, comparativ cu 

umectarea cu H2O, s-a constatat faptul că unele substanțe chimice utilizate ca retardanți 

de creștere reduc nu numai elongarea hipocotilului la plăntuțele de Tagetes, ci reduc și 

lungimea frunzelor cotiledonale (FLETCHER și KRAUS, 1995; PASIAN și BENNETT, 

1999). 
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         Tabelul 2.5. 

Influența genotipului și a tratamentului (soluția de polietilen glicol - PEG)  

asupra lungimii frunzelor cotiledonale (cm) la cinci genotipuri de Tagetes tenuifolia 

 

Lungimea frunzelor cotiledonale (cm)/ )/polietilen glicol (PEG) 
Varianta 

(cultivar/tratament) 
H2O -0,25 mpa -0,5 mpa -1 mpa Media cultivar 

ʻLuna goldʼ 0.32abc 0.27defg 0.25efgh 0.25fgh 0.27
C
 

ʻSargaʼ 0.29bcde 0.27defg 0.22h 0.23gh 0.25
D
 

ʻLuna lemonʼ 0.34ab 0.31abcd 0.28cdef 0.23h 0.29
B
 

ʻLuna orangeʼ 0.34ab 0.34ab 0.29cdef 0.25fgh 0.31
A
 

ʻLuna rotʼ 0.32abc 0.31abcd 0.28cdef 0.22h 0.28
BC

 

Media tratament 0.32
W

 0.30
X
 0.27

Y
 0.23

Z
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună nu sunt semnificative (Testul Duncan, P ≤ 0.05). 

 

 Creşterea şi dezvoltarea rădăciniţelor la plantulele de Tagetes erecta a fost foarte 

puternic influenţată de interacţiunea dintre cultivar şi tratamentul cu diferite concentraţii 

de NaCl (Tabelul 2.6). Prin combinarea genotipului cu tratamentul au rezultat 20 variante 

experimentale (trei cultivaruri x trei tratamente, dintre care unul cu apă şi trei concentraţii 

diferite de sare). Limitele între care s-a încadrat lungimea radicelei au fost 3.62 cm 

(ʻMagas citromsargaʼ/ apă) și 0 cm (variantele tratate 227,8 mM NaCl). Diversele 

modificări ale formei, greutății și lungimii radicelei au fost substanțial influențate de 

soluțiile saline și au fost scoase în evidență prin prelucarea statistică a datelor cu ajutorul 

testului Duncan. 

 Efectul inhibitor al stresului salin în germinația semințelor este bine cunoscut. 

Stresul salin are, în primul rând, un efect osmotic (modifică îmbibarea cu apă a 

semințelor), iar în al doilea rând are un efect toxic, care induce schimbări de metabolism 

și la nivel enzimatic (YUPSANIS și colab., 1994; DANTAS și colab., 2007). 

 VALDEZ-AGUILAR și colab. (2009) au raportat că speciile T. erecta și T. patula 

ar putea germina într-un sol salin de aproximativ EC =3.64 dS.m-1. După SAYYED și 

colab. (2014), speciile de T. erecta au toleranță moderată la stresul salin, raportând o 

creștere a biomasei după două săptămâni de tratament cu 50 și 100 mM NaCl și o 

descreștere a biomasei când plantele au fost expuse la 150-200 mM NaCl. 
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          Tabelul 2.6. 

Influența genotipului și a tratamentului salin (soluție de NaCl) asupra lungimii radicelei (cm)  

la trei cultivaruri de crăițe din specia Tagetes erecta 

 

Lungimea radicelei (cm)/NaCl 
Media 

cultivar Varianta (cultivar/tratament) 
H2O 57,2 mM 114,6 mM 227,8mM  

ʻAlacsony citromsargaʼ 3.03b 0.68d 0.38e 0.0f 1.36
AB

 

ʻCupid golden yellowʼ 2.56c 0.70d 0.31e 0.0f 1.19
B
 

ʻMagas citromsargaʼ 3.62a 0.72d 0.30e 0.0f 1.55
A
 

Media tratament  1.84
W

 0.42
X
 0.20

Y
 0.0

Z
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună nu sunt semnificative (Testul Duncan, P ≤ 0.05). 

 

          Tabelul 2.7. 

Influența genotipului și a tratamentului (soluția de NaCl) asupra lungimii hipocotilului (cm)  

la cinci cultivaruri de crăițe din specia Tagetes patula 

 

Lungimea hipocotilului (cm)/NaCl Media cultivar Varianta  
(cultivar/tratament) H2O 57,2 mM 114,6 mM 227,8mM  

ʻSzinkeverekʼ 1.37a 1.05c 0.0e 0.0e 0.60
A
 

ʻOrionʼ 1.37a 1.03bc 0.0e 0.0e 0.60
A
 

ʻBoleroʼ 1.07b 0.86d 0.0e 0.0e 0.48
B
 

ʻOrange flameʼ 1.06b 0.84d 0.0e 0.0e 0.47
B
 

ʻRobusztaʼ 1.44a 0.88cd 0.0e 0.0e 0.58
A
 

Media tratament 1.26
X
 0.93

Y
 0.0

Z
 0.0

Z
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună nu sunt semnificative (Testul Duncan, P ≤ 0.05). 

 

 Variantele experimentale tratate cu soluție salină s-au diferențiat semnificativ 

negativ de variantele fără tratament indus – în care plantele au avut la dispoziție apă fră 

sare (Tabelul 2.7). Variantele tratate cu soluție salină în concentrație de 57,2 mM au 

format un grup omogen, notat cu litera comună ʻeʼ, între aceste variante neexistând 

diferențe semnificative. Variantele în care plantele au fost tratate cu soluție salină în 

concentrație de 114,6 mM și 227,8 mM nu au germinat și prin urmare nu au format 

plăntuțe. 

 Comparând genotipurile în privința frunzelor cotiledonale, s-a observat că ʻLuna 

goldʼ și ʻSargaʼ au format frunzulițe mai mici (0.17 cm) decât celelalte trei cultivaruri, 

dar diferențele au fost nesemnificative din punct de vedere statistic (Tabelul 2.8).  
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          Tabelul 2.8. 

Influența genotipului și a tratamentului (soluția de NaCl) asupra frunzelor cotiledonale (cm)  

la cinci cultivaruri de crăițe din specia Tagetes tenuifolia 

 

Lungimea frunzelor cotiledonale (cm)/NaCl Varianta  
(cultivar/tratament) H2O 57,2 mM 114,6 mM 227,8mM 

Media 

cultivar 
ʻLuna goldʼ 0.32a 0.37a 0.0b 0.0b 0.17

A
 

ʻSargaʼ 0.29a 0.39a 0.0b 0.0b 0.17
A
 

ʻLuna lemonʼ 0.34a 0.41a 0.0b 0.0b 0.19
A
 

ʻLuna orangeʼ 0.34a 0.39a 0.0b 0.0b 0.18
A
 

ʻLuna rotʼ 0.32a 0.43a 0.0b 0.0b 0.19
A
 

Media tratament 0.32
Y
 0.40

X
 0.0

Z
 0.0

Z
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună nu sunt semnificative (Testul Duncan, P ≤ 0.05). 

 

 2.2.2. Efectul stresului hidric asupra plantelor 

 Conform datelor prezentate în Fig. 2.5, la specia Tagetes patula creșterea plantelor 

a fost progresivă, înălțimea minimă înregistrându-se în prima zi a începerii 

experimentului la ʻSzinkeverekʼ (3.1 cm/control), iar înălțimea maximă în ultima zi a 

experimentului. Cele mai mari diferențe de înălțime dintre plantele control și cele supuse 

stresului osmotic s-au înregistrat la cultivarul ʻBoleroʼ. 

 

Fig. 2.5. Înălțimea plantelor la genotipurile de Tagetes patula 

 

 Conținutul în masă proaspătă (g) acumulat în plantele celor cinci cultivaruri ale 

speciei Tagetes patula a fost puternic influențat de interacțiunea dintre cultivar și 

tratament (Fig. 2.6). Valoarea minimă a masei proaspete a fost 1.2 g (ʻOrionʼ/după trei 
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săptămâni de tratament), iar valoarea maximă 8.8 g (ʻOrionʼ/după trei săptămâni de 

tratament). Plantele control au cântărit în medie 5.1 g, iar plantele strestate 3.4 g, 

diferențele dintre ele fiind semnificativ superioare în favoarea celor neexpuse stresului. 

 

Fig. 2.6. Rezultate privind conținutul în masă proaspătă (g)  

la cinci genotipuri de Tagetes patula 

 

 Comparând greutatea medie a plantelor control ca masă uscată (9.2 g) cu cea a 

plantelor expuse condițiilor de simulare a secetei (22.8 g) s-a constatat că prima variantă 

a înregistrat valori mai mici ale masei uscate, diferențiindu-se semnificativ inferior de 

varianta a doua (Tabelul 2.9). Dintre soiuri, ʻMagas citromsargaʼ (22.5 g) s-a diferențiat 

semnificativ superior de celelalte trei genotipuri. 

 

        Tabelul 2.9. 

Cantitatea de masă uscată acumulată în plantele de Tagetes erecta 

 (după 3 săptămâni de tratament) 

 

Masa uscată/ g/ Dry mass 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻMagas 
citromsargaʼ 

ʻCupid golden 
yellowʼ 

ʻAranysarga 
citromsargaʼ 

ʻAlacsony 
citromsargaʼ 

Media 

tratament 

Control 8.5cd 8.6cd 6.4d 13.2cd 9.2
B
 

Stres hidric  25.3a 25.9a 23.8ab 16.2bc 22.8
A
 

Media cultivar 22.5
X
 17.2

Y
 15.1

Y
 14.7

Y
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05) 
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 Prolina este un aminoacid cu rol în sinteza proteinelor și a răspunsurilor celulelor 

vegetale la stres. Unele studii sugerează că prolina joacă de asemenea un rol în înflorirea 

și dezvoltarea plantelor (MATTIOLI și colab., 2009). 

 Prin combinarea tratamentului cu genotipul au rezultat zece variante experimentale. 

Șapte din cele zece variante au format un grup omogen, reprezentat de litera comună ʻbʼ, 

diferențele dintre acestea fiind nesemnificative. Plantele supuse stresului au înmagazinat 

o cantitate mai mare de prolină (177.4 µg proline g-1 masă uscată), decât plantele control 

(10.5 µg proline g-1 masă uscată), diferențele dintre ele fiind semnificativ superioare în 

favoarea celor supuse condițiilor de stres (Tabelul 2.10). 

 

        Tabelul 2.10. 

Cantitatea de prolină acumulată în plantele de Tagetes tenuifolia  

(după 3 săptămâni de tratament) 

 

Prolina/ µg proline g-1 dry weight 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻLuna goldʼ ʻLuna rotʼ ʻSargaʼ 
ʻLuna 

orangeʼ 
ʻLuna 
lemonʼ 

Media 

tratament 

Control 21.1b 8.7b 8.2b 7.8b 6.9b 10.5
B
 

Stres hidric  44.1b 261.1a 84.2b 244.3a 253.4a 177.4
A
 

Media cultivar 32.6
Y
 134.9

X
 46.2

Y
 126.1

X
 130.1

X
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05) 

 

 Cultivarurile ʻOrionʼ (31.7 mg/g), ʻRobusztaʼ (30.6 mg/g) și ʻBoleroʼ (30.3 mg/g) 

au acumulat o cantitate mai mică de zahăr decât genotipul ʻOrange flameʼ, cu abateri 

semnificativ inferioare (Tabelul 2.11). Cultivarul ʻOrange flameʼ a acumulat o cantitate 

mai mare de zaharuri decât ʻSzinkeverekʼ (22.5 mg/g), cu diferențe semnificativ 

superioare. 

 

          Tabelul 2.11. 

Cantitatea de zahăr acumulată în plantele de Tagetes patula (după 3 săptămâni de tratament) 

 

Zahăr total/ mg/g 
Varianta 

(tratament/cultivar) ʻSzinkeverekʼ ʻOrionʼ ʻBoleroʼ ʻOrange flameʼ ʻRobusztaʼ 
Media 

tratament 

Control 15.6e 27.5cd 24.5de 21.1de 24.7de 22.7
B
 

Stres hidric 29.4bcd 35.8bc 36.0bc 53.9a 36.5b 38.3
A
 

Media cultivar 22.5
Z
 31.7

Y
 30.3

Y
 37.5

X
 30.6

Y
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05) 
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 Cantitatea minimă de polifenoli a avut valoarea 0.5 mg eq. GA/g DW (ʻCupid 

golden yellowʼ/stres hidirc). Analizând cantitatea de flavonoide acumulată în fiecare 

genotip, s-a observat că ʻMagas citromsargaʼ (4.2 mg eq. GA/g DW) s-a diferențiat 

superior de celelalte trei cultivaruri studiate (Tabelul 2.12). Genotipul ʻAranysarga 

citromsargaʼ a acumulat cea mai mică cantitate de MDA (5.0 nM x ml-1), cu abateri 

semnificativ inferioare comparativ cu celelalte trei soiuri luate în studiu. 

 

         Tabelul 2.12. 

Cantitatea de antioxidanți acumulată în plantele de Tagetes erecta 

(după 3 săptămâni de tratament) 

 

Polifenoli/ mg eq. GA/g DW 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻMagas 
citromsargaʼ 

ʻCupid golden 
yellowʼ 

ʻAranysarga 
citromsargaʼ 

ʻAlacsony 
citromsargaʼ 

Media 

tratament 

Control 0.7bc 0.6bc 0.8bc 1.1b 0.8
A
 

Stres hidric 1.6a 0.5c 0.8bc 0.8bc 0.9
A
 

Media cultivar 1.5
X
 0.6

Z
 0.8

YZ
 0.9

Y
  

      

Flavonoide/ mg eq. GA/g DW 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻMagas 
citromsargaʼ 

ʻCupid golden 
yellowʼ 

ʻAranysarga 
citromsargaʼ 

ʻAlacsony 
citromsargaʼ 

Media 

tratament 

Control/Control 1.7c 3.1b 3.3b 3.1b 2.8
B
 

Stres hidric / Water Stress 4.6a 2.8b 2.5bc 3.0b 3.2
A
 

Media cultivar/ Mean cultivar 4.2
X
 3.0Y

 2.9
Y
 3.1

Y
  

Malondialdehida (MDA)/ nM x ml-1
 Varianta (tratament/cultivar) 

 ʻMagas 
citromsargaʼ 

ʻCupid golden 
yellowʼ 

ʻAranysarga 
citromsargaʼ 

ʻAlacsony 
citromsargaʼ 

Media 

tratament 

Control/Control 8.4d 24.6c 4.9d 75.0a 28.3
A
 

Stres hidric / Water Stress 17.6cd 18.2cd 5.1d 54.5b 23.9
B
 

Media cultivar/ Mean cultivar 17.4
Y
 21.4

Y
 5.0

Z
 64.7

X
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05) 

 

        Tabelul 2.13. 

Cantitatea de glicin betaină acumulată în plantele de Tagetes tenuifolia 

(după 3 săptămâni de tratament) 

 

Glicin betaina/ µM/gr DW 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻLuna goldʼ ʻLuna rotʼ ʻSargaʼ 
ʻLuna 

orangeʼ 
ʻLuna 
lemonʼ 

Media 

tratament 

Control 12.1b 8.9c 6.3c 7.8c 6.8c 8.4
B
 

Stres hidric  23.9ab 25.9a 27.2a 26.0a 33.4a 27.3
A
 

Media cultivar 18.0
X
 17.4

X
 16.7

X
 16.9

X
 20.1

X
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05) 
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 Glicin betaina a avut valori mai mari în plantele stresate (27.3 µM/gr DW), decât în 

plantele control (8.4 µM/gr DW), cu diferențe semnificativ superiorare. Diferențele dintre cele 

cinci ssoiuri au fost însă nesemnificative (Tabelul 2.13). 

 Pentru cantitatea de clorofilă a și b acumulată în plantele de Tagetes patula limita 

inferioară s-a înregistrat în combinația ʻBoleroʼ/stres hidric. Aceasta a fost de 2582.1 µM/g 

(clorofila a), respectiv 582.4 µM/g (clorofila b). Limita superioară s-a obținut în combinația 

‘Robusztaʼ/control, fiind de 11742.6 µM/g pentru clorofila a, respectiv 5084.4 µM/g pentru 

clorofila b (Tabelul 2.14).  

          Tabelul 2.14. 

Cantitatea de clorofilă a și b acumulată în plantele de Tagetes patula  

(după 3 săptămâni de tratament) 

 

Clorofila a µM/g  
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻSzinkeverekʼ 
 

ʻOrionʼ 
 

ʻBoleroʼ 
 

ʻOrange 
flameʼ 

ʻRobusztaʼ 
 

Media 

tratament 

Control 8231.8d 11009.7c 11256.6b 7887.8e 11742.6a 10025.7
A
 

Stres hidric 3304.5h 2582.1i 2269.9j 7619.3f 3405.2g 3836.2
B
 

Media cultivar 5768.2
Z
 6795.9

X
 6763.2

Y
 7753.5

U
 7573.9

W
  

Clorofila b 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻSzinkeverekʼ ʻOrionʼ ʻBoleroʼ ʻOrange 
flameʼ 

ʻRobusztaʼ Media 

tratament 

Control 3412.0f 4761.4c 4986.2b 3528.5e 5085.4a 4354.7
A
 

Stres hidric 1456.1g 837.8i 582.4j 3579.0d 1398.3h 1570.7
B
 

Media cultivar 2434.1
Z
 2799.6

X
 2784.3

Y
 3553.7

U
 3241.8

W
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05) 

 

 Privind diferențele existente între cele patru genotipuri pentru cantitatea de 

carotenoizi, ʻMagas citromargaʼ (3442.9 µg/gr) a acumulat cea mai mare cantitate, cu  

diferențe semnificativ superioare comparativ cu celelalte trei cultivaruri (Tabelul 2.15). 

 

        Tabelul 2.15. 

Cantitatea de carotenoizii acumulată în plantele de Tagetes erecta  

(după 3 săptămâni de tratament) 

Carotenoizi µg/gr 
Varianta  

(tratament/cultivar) ʻMagas 
citromsargaʼ 

ʻCupid golden 
yellowʼ 

ʻAranysarga 
citromsargaʼ 

ʻAlacsony 
citromsargaʼ 

Media 

tratament 

Control 1524.0a 1549.8a 2082.5a 1882.2a 1759.6
A
 

Stres hidric 197.4b 200.1b 211.9b 267.7b 219.3
B
 

Media cultivar 3442.9
X
 874.9

Y
 1147.2

Y
 1075.0

Y
  

*Diferențele dintre oricare variante urmate de o literă comună sunt nesemnificative (Testul Duncan, p ≤ 0.05). 
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 2.3. RELAȚIILE FILOGENETICE DINTRE GENOTIPURILE DE TAGETES 

 Relațiile filogenetice dintre cele 13 cultivaruri au fost analizate cu ajutorul 

dendogramei: genotipurile între care distanţele genetice au fost mici s-au grupat apropiat, 

în timp ce genotipurile între care distanţele genetice au fost mai mari s-au plasat mai 

depărtat unele de altele.  

  

 

Fig. 2.7. Dendograma realizată pentru 13 genotipuri de Tagetes aparținând la trei specii 

diferite 

 

 Dendograma evidenţiază că între cele trei specii există diferenţe filogenetice 

notabile. Dendograma a scos în evidenţă existenţa unor relaţii filogenetice strânse între 

cultivarurile fiecărei specii, dar îndepărtări genetice corespunzătoare unor specii diferite. 

Cele 5 genotipuri ale speciei Tagetes patula au format un cluster clar diferențiat de 
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celelalte specii. În mod similar, cele 5 soiuri ale speciei Tagetes tenuifolia şi respectiv 

cele 3 ale speciei Tagetes erecta au format ramuri separate în cadrul dendogramei (Fig. 

2.7). Rezultatele pot fi de mare interes nu numai pentru compararea cultivarurilor și 

speciilor evaluate în experiență, explicarea diferențelor fenotipice referitoare la 

principalele particularități de interes agronomic, precum și a reacției plantelor sau 

germinației semințelor în condiții de stres hidric și salin, ci și pentru noi lucrări de 

ameliorare la Tagetes. Relațiile filogenetice dintre cultivarurile analizate ar putea sugera 

și posibilitățile de efectuare a hibridărilor artificiale, în scopul provocării unei anumite 

variabilități genotipice și fenotipice, necesară pentru identificarea unor noi genotipuri și 

selecția uno noi cultivaruri. În funcție de interfertilitatea unor genotipuri și 

particularitățile lor de interes decorativ, farmaceutic etc., reacție adecvată la factori de 

stres (inclusiv hidric sau salin), hibridările interspecifice apar, și prin prisma dendogramei, 

ca având cel mai mare potențial în provocarea unei ample variabilități utile procesului de 

selecție. 

 

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

 Datorită multiplelor întrebuinţări ale plantelor genului Tagetes, îmbogăţirea 

fondului genetic existent cu noi genotipuri este absolut necesar. În ţara noastră lucrările 

de ameliorare la Tagetes au fost restrânse, astfel că prin prezenta lucrare s-a urmărit 

îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate în domeniul geneticii şi ameliorării genului 

Tagetes, precum şi îmbogăţirea fondului de germoplasmă cu noi genotipuri cu 

particularități de interes, în scopul realizării unei baze de selecţie utilă pentru crearea de 

noi cultivaruri. 

 Studiile au avut în vedere şi posibilităţile de dezvoltare a metodelor de ameliorare 

la Tagetes prin identificarea genitorilor corespunzători unor obiective de ameliorare 

moderne, pe baza unor caracteristici de interes ornamental, răsspunsului la unii factori de 

stres abiotici, respectiv în funcţie de valoarea și importanța lor pentru ameliorare. 

 S-a avut în vedere şi raportarea acestor cercetări la cele desfăşurate în prezent în 

domeniu, în cadrul celor mai avansate programe din străinătate, precum şi la realizările şi 

obiectivele actuale de ameliorare. Întrucât pe plan mondial lucrările de ameliorare sunt 
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direcționate spre obținerea unor genotipuri rezistente la secetă și la stresul salin, 

cercetările au fost orientate în sensul investigării posibilităților de creare a unor astfel de 

genotipuri de crăițe.  

 Studiile efectuate asupra materialului biologic, reprezentat de seminţe şi plante 

aparţinând accesiunilor din micro-colecţie, plăntuțe supuse unor tratamente de stres hidric 

etc. au fost deosebit de complexe, desfăşurându-se la nivel fenotipic și genotipic, în 

interacțiunea unor factori experimentali pentru evaluarea efectului G x E.  

 Rezultate obținute au demonstrat că între caracteristicile semințelor și modul în 

care acestea au germinat și mai ales au format plăntuțe există o stânsă corelație. Astfel, 

genotipurile speciei Tagetes tenuifolia (ʻLuna goldʼ, ʻLuna lemonʼ, ʻLuna orangeʼ, ʻLuna 

rotʼ și ʻSargaʼ), deși au avut cele mai mici semințe, au germinat în proporție de 94.6%, 

dar au format plăntuțe fragile, cu tulpini subțiri. De asemenea, acestea au format cele mai 

multe ramificații, cel mai mare număr de flori și de fructe, iar perioada de înflorire 

maximă a durat 21 zile. Genotipurile speciei Tagetes erecta (ʻAranysarga’, ʻAlacsony 

citromsarga’, ʻCupid golden yellow’, ʻHawaii’, ʻAntigua Orange F1’, ʻArtic’ și ʻMagas 

citromsarga’), au avut semințele cele mai mari, au germinat în proporție de 68.8%, au 

format plante vigurase, cu tulpini groase, cu inflorescențe mari, perioada lor de decor a 

fost cuprinsă între 18-25 zile. Cultivarurile speciei Tagetes patula (Bolero’, ʻOrange 

flame’, ʻSzinkeverek’, ʻRobuszta’, ʻOrion’, ʻOrange’, ʻCresto flame’, ʻCresto yellow’, 

ʻQueen Sophia’, ʻMr. Majestic’, ʻCarmen’) s-au încadrat între speciile menționate în ceea 

ce privește dimensiunea semințelor, procentul de germinare (71.78%)), diametrul 

tulpinilor și numărul de ramificații pe plantă. 

 Pe baza studiilor efectuate și a rezultatelor obținute în cazul speciei Tagetes patula, 

cultivarul ʻBoleroʼ a manifestat gradul cel mai mare de toleranță la stres, reflectat prin 

plantele cu înălțimea cea mai mare (11.8 cm), cel mai mare număr de frunze (19.1) și cele 

mai mari frunze (7.6 cm).  

 Seceta prelungită a cauzat scăderea accentuată în greutate a plăntuțelor (masa 

proaspătă). Au pierdut cel mai mult în greutate pe parcursul experimentului soiurile 

ʻBoleroʼ (8.8 g/ control; 1.2 g/ stres hidric), ʻSargaʼ (11.3 g/control; 1.5 g/ stres hidric) și 

ʻCupid golden yellowʼ (19.6 g/ control; 1.9 g/ stres hidric).  
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 Plantele supuse secetei prelungite care au fost uscate în etuvă și cărora le-a fost 

determinată masa uscată au fost mai grele decât plantele control. ʻOrionʼ (36.3 g/stres 

hidric), ʻMagas citromsargaʼ (25.3 g/stres hidric) și ʻLuna orangeʼ (74.3 g/stres hidric) au 

înregistrat cea mai mare cantitate de masă uscată. 

 Fiecare genotip studiat a reacționat diferit la stresul hidric, rezultatele obținute 

fiind extrem de diferite și demonstrând posibilitățile identificării unor forme rezistente 

sau cel puțin tolerante la factori de stres, de mare interes în ameliorare.  

 Cantitatea de prolină acumulată de către genotipurile celor trei specii studiate a 

fost destul de diferită. Cultivarurile speciilor T. patula și T. erecta au înmagazinat 

aproximativ aceeași cantitate de prolină, atât în plantele supuse stresului (243.6 și 299.4 

µg proline/g-1 dry weight) cât și în plantele control (5.3 și 4.7 µg proline/g-1 dry weight). 

Genotipurile speciei T. tenuifolia au acumulat o cantitate de prolină mai mare în plantele 

control (10.5 µg proline/g-1 dry weight) și o cantitate mult mai mică de prolină în plantele 

stresate (177.4 µg proline/g-1 dry weight), în comparație cu celelalte două specii. 

ʻSzinkeverekʼ (184.7 µg proline/g-1 dry weight), ʻCupid golden yellowʼ (324.0 µg 

proline/g-1 dry weight) și ʻMagas citromsargaʼ (111.4 µg proline/g-1 dry weight) au 

acumulat cea mai mare cantitate de prolină.  

 Cantitatea de zahăr în cele trei săptămâni ale experimentului a avut aceiași valoare 

medie la plantele control (14.7 mg/g) la genotipurile speciilor de Tagetes erecta și 

Tagetes tenuifolia și valori medii asemănătoare la plantele supuse stresului hidric (22.9 

mg/g la Tagetes erecta și 25.6 mg/g la Tagetes tenuifolia). 

 Pe parcurul experimentului s-a constatat că genotipurile speciei Tagetes erecta au 

acumulat o cantitate foarte mică de polifenoli, flavonoide și MDA, atât în plantele control, 

cât și în plantele supuse stresului. Diferențele înregistrate între genotipurile speciei 

Tagetes erecta și genotipurile celorlalte două specii au fost foarte mari. Plantele speciilor 

Tagetes patula și Tagetes tenuifolia au acumulat cantități de 7-10 ori mai mari de 

polifenoli, flavonoide și MDA. 

 Plantele control au acumulat o cantitate normală de glicin betaină, în schimb 

plantele supuse stresului hidric au înmagazinat de trei ori mai multă cantitate de glicin 

betaină. Genotipurile speciei Tagetes patula au acumulat cea mai mică cantitate de glicin 

betaină, atât în plantele control (4.0 µM/gr DW), cât și în plantele supuse secetei (15.5 
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µM/gr DW). Pe parcursul experimentului s-a demonstrat că cele cinci genotipuri ale 

speciei Tagetes tenuifolia au acumulat aproximativ aceeași cantitate de glicin betaină, 

dirențele dintre ele fiind nesemnificative. 

 Cantitatea de clorofilă a, b și carotenoizi a avut valori mai mari la plantele control 

decât la plantele stresate, deoarece expunerea plantelor la secetă a determinat degradarea 

clorofilei a, b și a carotenoizilor.  

 Soiurile ʻOrange flameʼ, ʻRobusztaʼ, ʻOrionʼ, ʻLuna goldʼ, ʻLuna lemonʼ și 

ʻMagas citromsargaʼ care au germinat în proporție de 100% și au caracteristici favorabile 

din punct de vedere decorativ și ameliorativ, pot fi recomandate atât pentru cultură, 

asigurând obținerea unui număr mare de plante din totalul semințelor semănate, cât și 

pentru noi lucări de ameliorare. 

 Genotipurile speciei Tagetes erecta se recomandă pentru utilizare și ca flori tăiate, 

deoarece au tulpini înalte și flori mari, divers colorate. 

 În amenajarea spațiilor vezi se recomandă utilizarea genotipurilor ʻOrionʼ și 

ʻRobusztaʼ care aparțin speciei Tagetes patula; ʻLuna goldʼ, ʻLuna rotʼși ʻLuna orangeʼ 

care aparțin speciei Tagetes tenuifolia, respectiv genotipul ʻAlacsony citromsargaʼ al 

speciei Tagetes erecta. Aceste genotipuri au prezentat cea mai bună comportare în 

condiții de stres hidric și ar putea fi utilizate ca genitori pentru crearea unor cultivaruri 

noi, rezistente la secetă și uscăciune. 
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