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Summary. Evaluated were morphological and biological features, inheritance and variability of the principal productivity character of lentil varieties Aurie and Verzuie. The initial breeding material was produced by induced mutagenesis with gamma radiation and individual selection. The varieties Aurie and Verzuie are highly productive, of superior
quality and exhibit high resistance to various biotic and abiotic factors.
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Rezumat. Au fost evaluate particularităţile morfologice şi biologice, ereditatea şi variabilitatea caracterelor de productivitate la linte și la soiurile Aurie și Verzuie. Materialul iniţial pentru ameliorare a fost creat prin mutageneza indusă
cu gama raze și metoda selecţiei individuale. Soiurile Aurie și Verzuie au productivitate înaltă, calitate superioară și rezistenţă sporită la factorii biotici și abiotici.
Cuvinte-cheie: linte, biologie, variabilitate genetică, ameliorare, soiuri, productivitate, rezistenţă.

INTRODUCERE
Lintea este o cultură leguminoasă pentru boabe
originară din Orientul Apropiat [1], înalt apreciată
încă din antichitate de egipteni, greci și romani, utilizată în hrana oamenilor și pentru furajarea animalelor. Actualmente ea deține cel mai mare areal în Asia,
India și-n bazinul mediteranean, fiind cultivată pe o
suprafaţă de circa patru milioane de hectare, cu o producţie medie mondială de 0,8 q/ha de boabe [2]. În
ultimii ani lintea se răspândește cu succes în Canada,
SUA și Australia.
În Basarabia lintea a fost o cultură tradiţională
cultivată din Evul Mediu [3], însă în perioada postbelică este omisă în agricultură, deoarece miza în economia sovietică se punea pe cantitatea recoltei și nu pe
calitate. Astfel că în Moldova suprafeţe semănate cu
linte nu sunt înregistrate.
Valoarea economică majoră a lintei este determinată de conţinutul înalt în proteine (24-35% de 1,5 –
2 ori mai mult decât în carne, pește, ouă) ieftine și valoroase pentru alimentaţie, cu aminoacizi esenţiali,
hidraţi de carbon (48,53%), grăsimi (0,6 – 2,0%), micro- si macroelemente, vitamine etc., cu calităţi organoleptice nutritive și terapeutice superioare, fiind bine
asimilate de organism. Boabele de linte se utilizează
pentru prepararea bucatelor în industria alimentară,
de cofetărie etc. Boabele, ca și alte produse din linte,
sunt ecologice deoarece nu conţin radionuclide, toxine și substanţe antimetabolice (4) și se recomandă
pentru alimentaţia dietetică și pentru copii. Produsele
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din linte folosite în alimentaţie au capacitatea de a elimina din organism substanţele toxice și radicalii liberi.
Lintea are și particularităţi agrobiologice importante:
realizează producţii stabile, dovedește rezistenţă sporită la secetă și temperaturi înalte, valorifică fertilitatea
solului, nu se scutură la maturizare și este un excelent
premergător în asolamente.
Particularităţile agrobiologice ale lintei permit
cultivarea ei profitabilă în condiţiile pedoclimatice ale
Moldovei și numaidecât pe terenuri plate. Este argumentată necesitatea reconsiderării culturii lintei ca și a
altor culturi leguminoase [5-7].
Importanţa economică și socială a culturii lintei
dictează necesitatea implementării ei, majorării suprafeţelor însămânţate și a comercializării lintei pentru satisfacerea cerinţelor în produse alimentare diversificate
în conformitate cu strategia securității alimentare ecologice pe piaţa mondială. Pentru asigurarea mai profitabilă a culturii lintei sunt necesare investiţii financiare în
cercetările genetice și de ameliorare actuale în vederea
creării de noi soiuri, mai productive și de calitate, în implementare și transfer tehnologic al realizărilor.
MATERIAL ȘI METODĂ
Programul de cercetare a geneticii și ameliorării
lintei a fost iniţiat în anul 1997 în Laboratorul de Genetică și Ameliorare a Culturilor Leguminoase condus
de dr. hab. V. Celac, fiind colectate și semănate nouă
genotipuri. Pentru crearea variabilităţii genetice utile
la linte a fost aplicată metoda mutagenezei induse cu
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gamma raze și apreciate dozele optime pentru inducerea mutaţiilor valoroase [8]. Ulterior, în procesul
alegerii descendenţei formelor mutante a fost utilizată
selecţia individuală repetată și în următoarele etape
ale ameliorării a fost obţinut și înregistrat soiul Aurie.
Pe parcursul selecţiei analitice din populația locală a
fost creat soiul Verzuie [9].
REZULTATE ȘI DISCUŢII
Menţionăm că lintea aparţine la familia Fabaceae,
tribul Vicieae Bronn., genul Lens Adans. și se cultivă specia Lens culinaris Medik. Este o plantă erbacee
având rădăcini purtătoare de nodozităţi bacteriene
fixatoare de azot din aer, frunze paripenate, rahisul
frunzei terminat în cârcel, stipele bine dezvoltate, flori
hermafrodite, papilionate, cu inflorescenţa racem, cu
2 – 4 flori lung pedunculate, caliciul cu 5 sepale libere
și corola cu 5 petale unguiculate. Gineceul unicarpelar, cu ovar superior, 1 – locular. Polenizarea la linte
este de tipul cleistogam, rareori a fost observată de
noi și alogamia, cea ce confirmă prezenţa caracterului genetic auto-alogam de reproducere. Fruct păstaie
dehiscentă prin dotă valve. Seminţe fără albumen cu
cotiledoane. Culoarea tegumentului seminal la diferite
soiuri variază foarte mult: negru, verde, galben, roșcat,
pestriţ cu diferite culori.
La linte caracterele morfologice dominante sunt:
pubescenţa păstăilor, culoarea închisă, galbenă-roșietică și verde a boabelor, prezenţa cârceilor [10-11].
Genotipurile rezistente la secetă au înflorire timpurie. În condiţii aride creșterea intensivă a plantelor
are independenţă pozitivă cu producţia de boabe.
Analiza variantelor genetice implicate în determinismul potenţialului de producţie la linte a evidenţiat independenţă corelativă a următorilor coeficienţi:
producţia de boabe și numărul ramurilor în medie per
plantă – r = 0,576-0,923; producţia de boabe și numărul păstăilor per plantă – r = 0,890-0,944; producţia
de boabe și numărul de boabe per plantă – r = 0,9390,970; producţia de boabe și masa a 1000 seminţe –
r = 0,412-0,435 [10]. Producţia de boabe pozitiv și
semnificativ corelează și cu înălţimea plantei, ramificaţia plantei și numărul de boabe în păstaie [11].
Corelaţiile genotipice și cele fenotipice demonstrează concordanţa legăturii dintre elementele de producţie (numărul de boabe în păstaie, masa a 1000 de
boabe) și caracterele vegetative (înălţimea plantei, numărul de ramificaţii și numărul de păstăi per plantă).
Aceste caractere agrobiologice pozitive, fiind elementele principale ale productivităţii la linte, au fost aplicate de noi în procesul de selectare și apreciere a transgresiei caracterelor agrobiologice valoroase (tabel).

Tabel
Caracteristicele agrobiologice la soiurile noi
de linte în câmpul de concurs
Caracteristice

s. Aurie

s. Verzuie

Producţia de boabe, q/ha
Perioada vegetaţiei, zile
Masa a 1000 boabe, g
Înălţimea plantei, cm
Numărul lăstarilor per plantă
Numărul păstăilor per plantă
Numărul boabelor în păstaie
Numărul internodiilor

14,4
108
72,2
40
3
90
1,5
18-20

15,5
98
31,5
35
3
110
1,5
15-19

Conţinutul proteinei în boabe, %

27,3

26,7

Conţinutul uleiului în boabe, %
Rezistenţa la fuzarioză, %
Rezistenţa la antracnoză, %

1,9
10
10

1,6
10
10

Soiul de linte Aurie (br. nr. 479.1 MD) (foto 1)
a fost selectat iniţial prin selecţia individuală din populaţia mutantă M3. Autorul soiului este Valentin R.
Celac. Soiul se referă la subspecia macrosperma Bar.
Răsărirea hipogeică. Pe plantulă pubescenţa rară.
Culoarea tulpiniţei antociană, culoarea frunzei verde. Frunza penată, măruntă (4 – 5 cm) cu 6-7 perechi de frunzuliţe, cu marginea limbului întreagă,
cu vârful limbului acut, cu cârcel. Tulpina erectă,
verde, determinantă, cu înălţimea medie de 40 cm,
cu ramificaţie (21-25), cu 18-20 internodii. Inflorescenţa racem cu pedunculul floral lung (3,0 cm), cu
caliciul verde-deschis cu 2-3 flori mărunte (0,7 cm).
Floarea cu culoarea stindardului violet, aripioarele
violet-deschise și luntriţa albă. Tufa erectă-desfăcută, cu 21-25 de ramuri. Pe plantă în medie se formează 90 de păstăi. Păstaia dreptunghiulară, plată,
dehiscentă, cu rostenul slab, cu lungimea de 1,5 cm
și lăţimea de 1,1 cm, culoarea brună, cu suprafaţa
netedă, cu grosimea valvei 0,15 cm, cu 1-2 seminţe. Seminţele au forma rotundă-lentilă, cu diametrul
0,7 cm, cu suprafaţa netedă, culoarea seminţei gălbuie, tegumentul seminal subţire. Masa a 1 000 de
seminţe 72,2 g. Producţia medie de boabe 14,4q la
ha. Perioada de vegetaţie 108 zile. La încercarea de
stat în anul 2008 producţia de boabe a fost de 17,3q
la ha, iar perioada de vegetaţie de 92 zile. Soiul este
rezistent la secetă și temperaturi înalte. Soiul Aurie
este înregistrat în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
Soiul de linte Verzuie (br. nr. 441.1MD) (foto 2)
a fost selectat prin selecţia individuală din populaţia
locală. Autorul soiului Valentin R. Celac. Soiul aparţine la subspecia microsperma Bar.
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Foto 1. Linte soiul Aurie

Răsărirea hipogeică, pubescenţa deasă. Culoarea tulpiniţei verde cu nuanţă antociană, subsuoara
frunzei, peţiolul, limbul frunzei și stipelele de culoare
verde. Epicotilul și hipocotilul alb. Frunza cu 5-6 perechi de frunzuliţe de culoare verde-deschisă cu nuanţă antociană, cu marginea limbului ascuţit, cu cârcel, stipelele ascuţite, cu dimensiunea 0,6 cm. Tulpina
erectă, determinantă, verde-deschisă, fără perișori, cu
înălţimea 35,0 cm, cu ramificaţie (3,0), cu 15-19 internodii. Inflorescenţa racem cu 3-4 muguri florali.
Floarea cu caliciul verde-deschis de 0,5 cm, măruntă
(0,5 cm), cu culoarea stindardului violetă, aripioarele
violet-deschis, luntriţa albă. Lăstarul principal cu ramificaţie (3,0), cu frunzișul puternic. Tufa erectă-desfăcută cu 15-19 ramuri. Inserţia primei păstăi la a 10-a
internodie. Planta are în medie 110 păstăi. Păstaia
dehiscentă, cu lungimea 1,2 cm și lăţimea 0,6 cm, de
culoare brună, cu suprafaţa netedă, cu grosimea valvei
0,1 cm, cu 1-2 seminţe cu așezarea dorsală. Seminţele
cu forma lentilă-sferică, având diametrul 0,5 cm, suprafaţa netedă, culoarea bine exprimată verde-brună

și pestriţă, tegumentul seminal foarte subţire. Masa a
1 000 de seminţe egală cu 31,5 g. Producţia medie de
boabe 15,5 q la ha. Perioada de vegetaţie 98 de zile. La
încercarea de stat producţia de boabe a fost de 18,6 q
la ha și perioada de vegetaţie 91 de zile. Soiul este rezistent la secetă, temperaturi înalte și la maladii. Soiul
Verzuie este omologat pentru cultivare în Moldova.
Soiurile de linte Aurie și Verzuie se menţin în
câmpul de selecţie și se introduc în agricultură [12].
CONCLUZII
Lintea este o cultură alimentară valoroasă, bogată în proteine ieftine și alte substanţe biologice active,
folosită pentru consum direct, pentru industria alimentară și de procesare, importantă pentru economia
naţională și mondială.
Elaborările genetice și de ameliorare au contribuit la crearea soiurilor noi de linte Aurie și Verzuie
omologate în Moldova. Soiul Aurie realizează 14,4 q
de boabe la ha, are conţinutul de proteine în boabe
27,3%, ulei 1,9% și perioada de vegetaţie 119 zile. Pro-

Foto 2. Linte soiul Verzuie
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ducţia de boabe la soiul Verzuie este de 15,5 q la ha,
conţinutul de proteine în boabe 26,7%, de ulei 1,5% și
perioada de vegetaţie 98 zile. Rămășiţele vegetale ale
lintei sunt bogate în proteine, ca și boabele de ovăz, și
prezintă un furaj valoros pentru păsări și animale.
Pentru asigurarea cerinţelor economice și sociale
sporite este necesară iniţiativa agricultorilor de a lărgi suprafeţele însămânţate cu soiurile create de linte
având productivitate sporită, calitate superioară, dovedind rezistenţă la stresul ecologic, la maladii și dăunători și fiind pretabile pentru mecanizare.
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