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Rezumat
O serie de studii au arătat existența cros-toleranței la plante, dar până în prezent mecanismul 
fiziologic este slab studiat. În acest studiu am examinat cros-toleranța plantelor de soia 
la stresul hipo- și hipertermic, indusă de deshidratare, și posibila implicare a capacității 
de autoreglare a status-ului apei și a sistemului de protecție antioxidantă în manifestarea 
cros-toleranţei. Plantele a două soiuri de soia, cu potențial diferit de rezistența la secetă, 
au servit drept obiect de studiu. S-a demonstrat că expunerea plantelor la un stres hidric 
moderat la primele etape de dezvoltare induce rezistența la stresul hipo și hipertermic, 
precum și la seceta repetată. Se argumentează ideea că reacțiile nespecifice, cum ar 
fi capacitatea de menținere a homeostazei apei în țesuturi și activarea complexului 
antioxidant, sunt implicate în formarea cros-toleranței plantelor. Cros-toleranța poate 
fi rezultatul a două fenomene distincte: se manifestă ca o consecință a expunerii 
anterioare a plantelor la un alt tip de stres (cros-toleranță indusă) și/sau ca o proprietate 
genetică, specifică anumitor soiuri, de a manifesta rezistență la mai multe tipuri de stres  
(cros-toleranță inerentă).
Cuvinte-cheie: cros-toleranță, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea 
de homeostatare a apei, protecție antioxidantă.
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Introducere
În condițiile încălzirii globale a climei impactul negativ produs de secetele 

repetate în timp, însoțite de arșițe, grindine şi căderi de temperatură, dar şi fluctuațiile 
extreme de precipitații, este catastrofal pentru productivitatea plantelor şi economia 
rurală. Impactul negativ al factorilor climatici limitativi se complică şi mai mult în 
legătură cu activitatea antropică negativă, poluarea atmosferei şi intensificarea radiaţiei 
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ß – ultraviolete [12, 31]. Fluctuaţiile condiţiilor mediului cu caracter advers, dar nu 
numaidecât letal, în linii generale sunt apreciate ca factori stresogeni [15]. Astfel de 
evenimente repetate în timp pot cauza degradarea structurilor celulare, discordanţa 
proceselor fiziologice cheie, precum şi modificări morfologice cu urmări grave asupra 
productivității [14, 32]. 

Pe parcursul filogenezei plantele au dezvoltat mecanisme care le permit să 
se adapteze și să supraviețuiască perioadele de secetă. Recent s-a stabilit, că pre-
expunerea organismului vegetal la diferite condiții de stres abiotic moderat (secetă, 
frig, temperaturi înalte, salinizare, etc.) poate schimba răspunsul ulterior, majorând 
rezistența la expunerile repetate. Se fac încercări de a demonstra existența la plante 
a cros-toleranței, sau toleranței încrucișate: expunerea plantelor la un anumit factor 
de stres moderat de multe ori induce rezistenta şi la alte tipuri de stres [8, 16, 31, 
32]. O serie de studii au confirmat existența cros-toleranței la plante [4, 18, 31], dar 
mecanismele cros-toleranței deocamdată nu sunt clare. Se presupune că, aclimatizarea 
și formarea unei memorii de stres la un tip anumit de stres previne deteriorarea și de alți 
factori de stres, oferind memorie încrucișată la stres și toleranță complexă [30]. Autorii 
explică acest fenomen prin faptul, că mecanismele de aclimatizare la diferiți factori sunt 
parțial identice. În puținele lucrări existente la moment se menționează, că mecanismele 
posibile care stau la baza cros-toleranței sunt acumularea diferitor proteine, aminoacizi, 
factori de transcripție sau metaboliți de protecție, precum și modificări epigenetice sau 
modificări morfologice [7, 19]. Dar până în prezent mecanismul fiziologic este slab 
studiat, iar problema este departe de a fi rezolvată. De aceea, importanța cunoașterii 
mecanismelor de formare a cros-toleranței plantelor este incontestabilă și are tangențe 
nemijlocite la elaborarea unor strategii de adaptare și menținere a recoltei agricole.

Scopul lucrării a constat în evidențierea manifestării cros-toleranței plantelor pre-
expuse stresului hidric moderat la fazele inițiale ale ontogenezei și implicarea reacțiilor 
nespecifice, cum ar fi capacitatea de menținere a homeostazei apei în țesuturi și activarea 
sistemelor de protecție antioxidantă, în formarea ei.

Obiecte de studiu, indici şi metode de cercetare
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Glycine max (L.) Merr, soiurile 

Moldovița și Magia, selectate în Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 
„Selecția”, care posedă un potențial de producție de 3000 - 3500 și 2870 - 3200 kg/ha 
respectiv. Reieșind din postulatul precum că productivitatea înaltă vine în contrazicere 
cu rezistența la factorii nefavorabili, se putea de presupus, că plantele de soiul Magia, 
care se deosebește prin potențial mai mare de productivitate comparativ cu soiul 
Moldovița, sunt mai sensibile la secetă.

În experiențe plantele au fost crescute în Complexul de Vegetație al IGFPP în 
containere Mitcherlih cu capacitatea 30 kg sol uscat şi umiditate controlată. Condiții de 
secetă s-au creat la etapele inițiale ale ontogenezei prin trecerea unui eșantion de vase 
de la umiditatea 70% CTA (capacitatea totală pentru apă a solului) la regim de umiditate 
40% CTA. Nivelul de umiditate s-a menținut prin cântărirea plantelor, luându-se în 
calcul şi adaosul de masă al plantelor din container.

Schema experiențelor:
I variantă – martor, umiditate 70% CTA; II variantă – 70-40% CTA;
Durata stresului hidric – 7 zile.
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Pentru aprecierea particularităților status-ului apei al plantelor s-au determinat 
următorii indici: conținutul total de apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate 
constantă la temperatura de 105º C; deficitul de saturație în frunze – exprimat în procente 
de la saturația deplină; capacitatea de reținere a apei în țesuturi s-a caracterizat după 
cantitatea de apă reținută după 2 ore de ofilire experimentală și exprimată în procente 
fată de conținutul ei inițial.

Testarea intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor s-a efectuat prin determinarea 
produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice (DAM). Activitatea superoxid-
dismutazei (SOD) s-a determinat prin metoda inhibării reducerii fotochimice a 
nitroblutetrazoliului [3]. Activitatea catalazei (CAT) a fost estimată prin determinarea 
spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii H2O2 [6]; guaiacolperoxidaza (GwPX) 
- după intensitatea oxidării guaiacol (2–metoxi–fenol) ca donator de hidrogen în 
prezența H2O2, λ 470 nm; ascorbatperoxidaza (APX) – prin monitorizarea ratei de 
oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [21]; glutationreductaza (GR) - prin reducerea 
glutationului oxidat în prezența NADP·H [26]; glutationperoxidaza (GPX) – prin 
oxidarea glutationului redus, 260 nm [36]. Omogenizarea materialului vegetal şi 
extracția s-a efectuat conform descrierii [13]. Conținutul prolinei în frunzele plantelor 
s-a determinat prin metoda Bates L.S. et. al. [2]. 

Rezistența inerentă a plantelor la deshidratare, arșiță, temperaturi joase pozitive a fost 
determinată după formarea primei frunze trifoliate prin metoda propusă de A. Ștefîrță 
și al. [28], precum și după gradul de modificare/stabilizare a proceselor fiziologice a 
plantelor sub influența factorului stresogen. Despre formarea cros-toleranței s-a judecat 
după proprietatea plantelor pre-expuse stresului hidric moderat la faza primei frunze 
trifoliate de a suporta stresul hidric și termic (42º C; 4º C) comparativ cu rezistența 
plantelor martor. Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul de programe 
„Statistica 7” pentru computere.

Rezultate și discuții
Tot mai multe dovezi sunt obţinute în favoarea ideii, că principalul trigger al reacţiei 

generale de adaptare a plantelor atât la diminuarea potenţialului apei în sol, cât şi la alți 
factori, poate fi scăderea presiunii de turgescenţă. Capacitatea de homeostatare a apei 
în organism este condiţia primară de rezistență a plantelor nu numai la insuficienţa 
umidităţii, dar şi la cei mai diverşi factori externi – arşiţă, frig, îngheţ, salinizare, 
xenobionţi, etc. Modificarea parametrilor status-ului apei este o reacție nespecifică a 
plantelor la o gamă largă de factori stresogeni, iar caracterul modificării poate fi utilizat 
pentru a obține informații despre toleranța sau sensibilitatea plantelor la secetă [28, 33]. 
Nivelul de prag al umidității, care condiționează schimbări stresogene semnificative în 
procesele fiziologice ale plantelor diferă în funcție de soi, specie, cultură. În cercetările 
date s-a depistat, că în condiţii optime de aprovizionare cu apă plantele de soia soiul 
Moldovița și Magia după conținutul de apă nu se deosebesc semnificativ. Gradul de 
hidratare în funcție de starea funcțională şi de etapa ontogenezei variază în diapazon 
de 83,1-72,5 g apă la 100 g m. p. la plantele Moldovița şi 81,7 - 71,8 g - la plantele de 
soiul Magia (tab. 1). Amplitudinea oscilației conținutului de apă în frunze spre faza 
de butonizare-înflorire este destul de neînsemnată – de 10,6 și 9,9 la sută respectiv. 
Corespunzător deficitul de saturație reprezintă valori de 7,5 – 11,5% de la saturația 
deplină în frunzele primului soi și 8,10 - 12,6% în frunzele plantelor Magia (tab. 1). 
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Schimbarea regimului de umiditate şi apariția deficitului de apă în sol se reflectă 
asupra status-ului apei în plante prin diminuarea hidratării țesuturilor. Insuficiența 
de umiditate la faza „primei frunze trifoliate” a condiționat diminuarea gradului de 
hidratare a plantelor ambelor soiuri, dar cu precădere la reprezentanții soiului Magia. 
Ca consecință a deshidratării țesuturilor turgescența frunzelor la plantele Moldovița 
a scăzut cu 11%, iar la plantele soiului Magia – cu 13,6%, ceea ce a creat o majorare 
a deficitului de saturație cu 159 și 168 la sută comparativ cu valorile deficitului de 
saturație a plantelor martor. Aceste date indirect demonstrează, că reprezentanții 
primului soi posedă o capacitate de reținere a apei în țesuturi mai mare. 

Tabelul 1. Influența secetei la etapele inițiale ale ontogenezei asupra parametrilor 
status-ului apei în frunzele plantelor de Glycine max (L.) Merr.

Soi Variante,
umiditate,%

CA,
g · 100 g m. p.

DS, % de la 
saturația deplină

CRA, apa rămasa,
g · 100 g m. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %

Moldovița
Martor, 70 83,14 ± 0,36 7,47 ± 0,14 50,59 ± 0,50

Secetă, 70-40 75,75 ± 0,32 -8,89 19,42 ± 0,23 159,97 56,66 ± 0,33 12,0

Magia
Martor, 70 81,73 ± 0,40 8,04 ± 0,20 53,90 ± 0,52

Secetă, 70-40 73,70 ± 0,86 -9.82 21,59 ± 0,14 168,53 56,91 ± 0,88 5,58

La plantele Moldovița cantitatea de apă reținută după 2 ore de ofilire experimentală 
era cu 12,0% mai mare comparativ cu plantele martor, iar la plantele Magia – cu 5,8%. 
Deci, impactul diferit al secetei asupra status-ului apei în frunzele plantelor de soia de 
soiurile Moldovița și Magia este condiționat într-o mare măsură de capacitatea diferită 
a acestora de a reține apa. Modificarea capacității de reținere a apei în celule şi țesuturi 
reprezintă un factor integral endogen de reglare a răspunsului plantei la influențele 
nefavorabile de mediu, deoarece anume apa intracelulară asigură restructurările 
cooperative ale enzimelor, efectele de concentrație şi compartimentare, etc. 

După cum a fost menționat mai sus, parametrii status-ului apei din organismul 
vegetal sunt folosiți în calitate de criterii cantitativi ai rezistenței plantelor la factorii 
climatici stresanți pretutindeni şi de foarte mult timp. Interpretând datele obținute 
prin prisma acestui postulat, se poate de conchis, că plantele de soia soiul Moldovița 
au capacitatea de stabilizare a gradului de hidratare a țesuturilor datorită capacității 
majorate de reținere a apei, ceea ce permite de presupus, că rezistența inerentă a acestor 
plante la umiditate scăzută este ceva mai mare comparativ cu plantele de soiul Magia.

Mare parte din prejudiciul cauzat de secetă este asociat cu destrucțiile oxidative la 
nivel celular ca urmare a formării excesive a speciilor reactive de oxigen (SRO) cauzată 
de deshidratarea celulelor [5, 12]. 

Totodată se consideră, că proprietatea plantelor de a controla nivelul SRO deseori 
corelează cu rezistența la factorii nefavorabili. S-a constatat o corelație pozitivă între 
toleranta la stresul oxidativ si stresul cauzat de seceta, precum şi o corelație negativă 
semnificativă între toleranța la stresul oxidativ şi nivelul de bază a SRO [19, 25, 27]. 
Plantele adaptate posedă însușirea de a reține producția SRO cuplată cu o protecție 
eficientă antioxidantă.

Conform datelor obținute la determinarea conținutului di-aldehidei malonice, 
indicator al formării SRO și nivelului de oxidare peroxidică a lipidelor, la plantele 
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de soia soiul Moldovița în condiții de insuficiență moderată de umiditate procesul 
de formare a SRO la faza „I-ei frunze trifoliate” este comparativ cu soiul Magia mai 
redus (tab. 2). Plantele de soia soiul Moldovița au însușirea de a menține conținutul  
di-aldehidei malonice la un nivel semnificativ mai mic atât în condiții 
optime de umiditate, cât și la un deficit de umiditate în sol, spre deosebire de  
plantele soiului Magia.

Tabelul 2. Modificarea capacității de protecție antioxidantă a plantelor de soia, 
Glycine max (L.) Merr, în condiții de stres hidric și oxidativ, cauzat de secetă la faza  
„I-ei frunze trifoliate”

Indici
Soi

Moldovița Magia
M ± m Δ, % M ± m Δ, %

DAM, µM · g-1 m.p. 12,52 ± 0,15*
 19,87 ± 0,27** 58,71 15,02 ± 0,20

29,83 ± 0,25 98,60

SOD, un. conv.· g-1m.p. 195,02 ± 2,73
283,65 ± 4,82 45,45 183,29 ± 2,05

245,52 ± 3,07 33,95

CAT, mM · g-1 m.p. 6,06 ± 0,07
 8,63 ± 0,09 42,41 6,49 ± 0,08

7,85 ± 0,06 20,96

APX, mM · g-1 m.p. 2,41 ± 0,04
 3,65 ± 0,06 51,45 1,13 ± 0,02

1,58 ± 0,03 39,82

GR, mM· g-1 m.p. 158,63 ± 3,19
219,08 ± 4,98 38,11 173,09 ± 3,62

197,38 ± 3,75 14,03

GPX, mM · g-1 m.p. 76,39 ± 1,17
106,49 ± 2,11 39,40 73,53 ± 1,27

92,01 ± 1,84 25,13

GwPX, mM · g-1 m.p.  43,59 ± 0,83
57,12 ± 0,78 31,04 62,74 ± 1,29

68,68 ± 1,40 9,47

*- în condiții optime de umiditate; **- în condiții de insuficiență moderată de umiditate

În frunzele plantelor de soia, soiul Moldovița conținutul DAM, format în urma 
deshidratării, s-a majorat cu 58,7%, iar la plantele de soiul Magia este - cu 98,6% 
comparativ cu conținutul DAM în frunzele plantelor martor. Deosebirile în conținutul 
DAM și intensitatea stresului oxidativ la aceste plante se poate explica prin gradul diferit 
de activizare a enzimelor de protecție antioxidantă. La plantele de soiul Moldovița 
stresul cauzat de insuficiența moderată de umiditate (7 zile, 40% CTA) în sol la faza 
„I-ei frunze trifoliate” condiționează activarea sistemului enzimatic de protecție cu 
40,74 la sută, iar la plantele Magia activarea enzimelor antioxidante a constituit circa 
22,5 % din activitatea sumară a enzimelor în frunzele plantelor martor (70% CTA). 
Capacitatea de protecție enzimatică antioxidantă, manifestată prin activitatea SOD, 
CAT, APX și GPX, la primele este veridic mai mare. Se cere de menționat majorarea 
semnificativă a SOD (cu 45 la sută) și APX (cu 51 la sută). La plantele de soiul Magia 
stresul hidric moderat a condiționat o intensificare a activității acestor enzime numai 
cu 33,9 și 39,8 la sută comparativ cu plantele nestresate. Drept consecință a gradului 
mărit de deshidratare și activizare relativ joasă a enzimelor de protecție antioxidantă 
conținutul DAM la aceste plante s-a mărit circa de 2 ori.

Una din reacțiile de răspuns a plantelor tolerante la acțiunea factorilor stresogeni 
este majorarea conținutului de compuși cu funcție de protecție a membranelor și 
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macromoleculelor. Astfel de compuși ca prolina, glutamatul, glicin-betaina, manitolul, 
sorbitolul, fructanele, zaharoza, oligozaharidele au proprietatea de a menține gradul 
de hidratare a proteinelor [1, 20, 24]. Kabbadj A., Makoudi B., Mouradi M., et al. 
[12] au demonstrat, că majorarea conţinutului de prolină la plante de Vicia faba în 
condiţii de deficit de umiditate a fost corelată cu o intensificare mai semnificativă a 
activităţii enzimelor de protecţie antioxidantă, în particular, a ascorbatperoxidazei, 
guaiacolperoxidazei, catalazei și polifenoloxidazei. Autorii consideră, că parametri 
fiziologici și biochimici pot fi utilizați ca markeri biologici potențiali utili pentru a 
verifica rezistența plantelor de Vicia faba la insuficiența de umiditate. 

În investigațiile date s-a înregistrat majorarea conținutului de prolină și ascorbat 
la apariția stresului oxidativ în frunzele ambelor soiuri, dar veridic mai semnificativ 
la plantele soiului Moldovița (tab. 3). Acestea se caracterizează și prin proprietatea de 
a menține la un nivel mai stabil și conținutul de carotenoizi, care după cum se știe au 
un rol important în protecția cloroplastelor și clorofilei de la destrucția de moleculele 
oxigenului singlet. 

Tabelul 3. Modificarea unor antioxidanți non-enzimatici în frunzele plantelor de soia, 
Glycine max (L.) Merr, expuse la stresul prin secetă la faza „I-ei frunze trifoliate”

Soi
Variante,
umiditate, 

% CTA

Conținutul caroten-
oizilor, mg / 100g m.p.

Conținutul acidului 
ascorbic, mg %

Conținutul prolinei, 
μmoli · 10-3/g m. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, ori

Moldovița
Martor, 70 41,90±0,58 30,73±0,23 4,59±0,09

Secetă, 70-40 35,48±0,41 -15,32 42,22±0,39 +37,39 34,63±0,23 +7,55

Magia
Martor, 70 40,62±0,53 31,77±0,78 6,93±0,10

Secetă, 70-40 33,80±0,29 -16,78 40,79±0,69 +28,39 15,58±0,12 +2,25

În prezent este bine stabilit, că prolina liberă are o acțiune poli funcțională, 
care se manifestă, de rând cu altele, și în proprietatea de a neutraliza speciile  
reactive de oxigen. 

Compuşii organici cu masa moleculară mică asigură, după cum s-a menţionat 
mai sus, protecţia macromoleculelor (inclusiv enzimelor, proteinelor şi lipidelor 
mebranare) de la deshidratare, sporesc capacitatea de reţinere a apei, pot lega formele 
reactive de oxigen produse în celule în condiţii de secetă [11, 22]. Deci, datele obținute 
demonstrează, că plantele tolerante se deosebesc prin conţinut mai înalt de ascorbat, 
prolină, carotenoizi, activitate mai înaltă a SOD, CAT, peroxidazelor (PX), glutation 
reductazei, etc. Prin status al apei mai stabil și capacitate antioxidantă mai înaltă în 
condiții de insuficiență moderată de umiditate se caracterizează plantele de soiul 
Moldovița (tab.1, 2; fig. 1). 

Se consideră, că după capacitatea de protecție antioxidantă, la fel ca și după 
capacitatea de homeostatare a apei, se poate de judecat despre rezistența constitutivă 
a plantelor supuse factorului nefavorabil [17, 23]. Judecând după gradul de schimbare 
a parametrilor fiziologici (fig. 1) sub acțiunea stresului hidric la fazele inițiale ale 
ontogenezei se poate de conchis, că plantele de soiul Moldovița posedă rezistență 
constitutivă mai mare comparativ cu plantele soiului Magia.

Noțiunea formalizată de rezistența a unui sistem (inclusiv, organismului viu) 
presupune, că pentru sisteme cu rezistentă mare la o acțiune externă este specifică  
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o abatere neînsemnată a însușirilor acestora de la normă şi o revenire rapidă şi 
completă după încetarea acțiunii. Expresia valorică a efectului factorului nefavorabil 
este reprezentată prin gradul de schimbare a proceselor vitale ale plantelor comparativ 
cu intensitatea proceselor plantelor în condiţii optime. Datele prezentate în figura 1 clar 
demonstrează reacția diferită la secetă la etapa inițială a ontogenezei plantelor celor  
2 soiuri de soia: o deviere mai semnificativă a parametrilor status-ului apei și sistemului 
de protecție antioxidantă s-a înregistrat la reprezentanții soiului Magia. Capacitatea 
de protecție antioxidantă a plantelor de soia soiul Moldovița este asigurată atât prin 
intensificarea activității enzimelor antioxidante, cât și prin majorarea conținutului 
antioxidanților non-enzimatici. 

Fig. 1. Gradul de modificare a conținutului de apă (CA), turgescenței (T), capacității 
de reținere a apei (CRA) și conținutului di-aldehidei malonice (DAM) în frunzele 
plantelor de soia în condiții de insuficiență moderată de umiditate. 

Prin urmare, deshidratarea țesuturilor plantelor de soia, indusă de apariția condițiilor 
de secetă are drept urmare formarea speciilor reactive de oxigen, cuplată cu oxidarea 
peroxidică a lipidelor, fapt confirmat de majorarea conținutului di-aldehidei malonice. 
Seceta de aceeași intensitate și durată condiționează apariția unui SO mai puternic 
la plantele cu un potențial mai scăzut de autoreglare a status-ului apei. Schimbarea 
status-ului apei şi generarea accelerată a speciilor reactive de oxigen, condiționează 
activizarea sistemelor de protecție: intensificarea activității enzimelor antioxidante 
și majorarea conținutului de compuși cu funcție de protecție – prolinei, ascorbatului, 
glutamatului, etc. 

Schimbarea status-ului apei și formarea SRO reprezintă reacții nespecifice ca 
răspuns la acțiunea celor mai diferiți factori ai mediului: secetă, frig, arşiţă, salinizare, 
gaze, xenobionţi, etc. Emisia apei din frunze se intensifică în urma majorării 
permeabilității membranelor celulare, cuplată pe de o parte cu inhibarea reacțiilor 
metabolice şi energetice în general, pe de altă parte – cu reducerea mobilității ionilor, 
difuziei acestora, şi, prin consecință, cu frânarea activității bioelectrice a membranelor. 
Reducerea difuziei ionilor la deshidratare este racordată cu micșorarea conductibilității 
electrice şi majorarea rezistenței electrice a țesuturilor [35]. Începând cu lucrările 
Dexter S., Tottingham W. şi Graber L. [9] determinarea permeabilității membranelor 
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prin măsurarea conductibilității electrice în repetate rânduri a fost utilizată ca test 
criteriu pentru studiul acțiunii diferitor factori nefavorabili asupra plantei. În lucrarea 
curentă identificarea rezistenței plantelor s-a efectuat și prin utilizarea testelor biofizice 
- gradului de modificare a rezistenței electrice a țesuturilor frunzelor sub influența 
stres-factorului și după gradul de restabilire a test-criteriului. Metodele sunt bazate pe 
determinarea gradului de afectare la acțiunea stres-factorului (ilor) şi capacității de 
restabilire a funcțiilor după ameliorarea condițiilor mediului extern [29]. Datele sunt 
prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Efectul stresului hidric preliminar la etapa „I frunză trifoliată” asupra 
cros-toleranței plantelor de soia.

Variante R1, *
kOm

R2, **
kOm

Δ1,
%

R3, ***
kOm

Δ2,
%

Coef. de
stabilitate

Coef. de 
afectare, %

Plante soiul Moldovița 
Deshidratare

Martor, 
optim 628,33±6,4 892,77±25,8 42,09 651,4±8,1 3,67 54,24 45,76

Stres hidric,
preventiv 594,5±10,4 676,5±12,8 13,79 599,4±16,8 0,82 85,39 14,61

Răcire (4° C)
Martor, 
optim 594,5±13,8 701,67±12,5 18,03 588,5±10,6 -1,01 82,98 17,02

Stres hidric,
preventiv 693,5±14,2 816,43±18,4 17,73 660,0±11,1 -4,83 87,10 12,90

Arşiţă (40° C)
Martor, 
optim 663,0±6,8 1025,0±16,5 54,60 614,4±9,2 -7,33 52,73 47,27

Stres hidric,
preventiv 724,0±15,7 938,75±14,8 29,66 654,0±11,5 -9,67 80,01 19,99

Plante soiul Magia
Deshidratare

Martor, 
optim 683,33±12,5 1043,0±9,7 52,63 658,5±14,7 -3,63 51,00 49,00

Stres hidric,
preventiv 664,44± 8,1 840,71±20,8 26,53 627,5±11,4 -5,56 79,03 20,97

Răcire (4° C)
Martor, 
optim 637,14± 8,6 715,0±13,7 12,22 656,43± 

7,9 3,03 84,75 15,25

Stres hidric,
preventiv 737,78±10,1 868,12±21,1 17,67 684,0±8,3 -7,29 89,62 10,38

Arşiţă (40° C)
Martor, 
optim 706,11±15,1 1073,6±10,8 52,04 679,4±15,1 -3,79 51,75 48,25

Stres hidric,
preventiv 790,5±12,4 1099,0±14,3 39,03 691,1±11,8 -12,57 73,54 26,46

*R1 – rezistența electrică a țesuturilor plantelor în condiții optime; **R2 - rezistența 
electrică a țesuturilor plantelor în condiții de stres; ***R3 - rezistența electrică a țesuturilor 
plantelor după restabilirea condițiilor optime.
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S-a confirmat faptul, că plantele de soia soiul Moldovița posedă o rezistență la 
secetă mai mare comparativ cu plantele soiului Magia. Coeficientul de stabilitate a 
plantelor soiului Magia la acțiunea stresului hidric la faza „I-ei frunze trifoliate” este 
autentic mai mic (51,00) comparativ cu soiul Moldovița (54,24). Coeficientul de 
afectare a plantelor primului soi în condiții de insuficiență de apă constituie 45,76, 
iar al soiului Magia – 49,00. Caracteristicile obținute prin utilizarea în calitate de test-
criteriu a indicilor biofizici corespund cu caracteristica rezistenței la secetă obținută 
prin determinarea parametrilor funcționali – după capacitatea de autoreglare a status-
ului apei și capacității plantelor de protecție antioxidantă (tab. 1- 4). 

Conform concepției despre natura bi-componentă [10, 34] a rezistenței, care include 
componenta inerentă și componenta indusă, este necesar să menționăm că rezistența 
inerentă este capacitatea plantelor, care cresc în condiții optime, de a răspunde la 
acțiunea factorului nefavorabil; rezistența indusă este partea majorată a rezistenței 
plantelor adaptate la condițiile nefavorabile moderate din mediul extern. Rezistența 
plantelor pre-expuse la etapele inițiale ale ontogenezei pentru prima dată la secetă este 
asigurată numai de componenta inerentă. Datele prezentate în figura 2 demonstrează 
gradul diferit al rezistenței inerente a plantelor de soia pre-expuse la acțiunea secetei 
moderate la etapa „prima frunză trifoliată”. Rezistența inerentă a soiului Moldovița la 
o secetă moderată este mai mare decât la plantele soiului Magia. 

Rezultatele obținute (fig. 2) demonstrează, că plantele soiurilor luate în studiu posedă 
toleranță inerentă nu numai la insuficiența moderată de umiditate, dar și la condițiile 
nefavorabile de temperatură – la stresul hipo- și hipertermic. Gradul de rezistență 
inerenta a plantelor acestor soiuri la arșiță (+40º C) constituie respectiv 52,73 și 51,75; 
și la răcire (+4º C) 82,98 și 84,75% respectiv. Pantele de soiul Moldovița posedă o 
rezistență inerentă mai mare la secetă și arșiță, pe când plantele Magia au rezistență 
inerentă mai mare comparativ cu soiul Magia la temperaturi scăzute 4- 5º C.

S-a stabilit, că plantele care au suportat un stres hidric moderat mai ușor suportă 
stresul termic – arșița (40º C) și temperatura scăzută (4º C). La plantele expuse la primele 
etape ale ontogenezei acțiunii unui stres cauzat de o secetă moderată se majorează 
rezistența integrală la deshidratare, arșiță și la răcire (fig. 2). 

Rata de majorare a toleranței la răcire, indusă de stresul hidric preventiv a constituit 
4,12 % la plantele Moldovița și 4,87% - la plantele Magia; rata de majorare a toleranței 
la arșiță indusă de stresul hidric preventiv era de 27,69 și 21,79% respectiv. Rezistența 
plantelor la o secetă repetată a sporit cu 31,15 și 28,03% comparativ cu rezistența 
plantelor martor.

Prin urmare, analiza datelor prin prisma concepției cros-toleranței confirmă ideea, 
că la acțiunea unui factor nefavorabil de intensitate moderată se activează mecanisme, 
care asigură toleranța și la alți factori stresogeni. S-a demonstrat, că între rezistența 
inerentă și capacitatea de reținere a apei există interrelații strânse pozitive (r=1); iar 
între rezistența inerentă și conținutul di-aldehidei malonice - negative, coordonarea 
cărora în condiţii de secetă scade (tab. 5). Totodată s-a demonstrat dependența formării 
cros–toleranței de toleranța inerentă a plantelor, care au suportat un stres moderat la 
primele etape ale ontogenezei (fig. 2; tab. 5). 

Pre-expunerea plantelor la un stres hidric moderat condiționează sporirea 
veridică a toleranței la deshidratare și arșiță și nesemnificativ – la stresul hipotermic.  
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Deci, plantele de soia, în particular, soiul Moldovița, posedă cros-toleranță inerentă, 
totodată, expunerea preliminară a plantelor la un stres hidric moderat condiționează 
majorarea cros-toleranței datorită ratei componentei de toleranță indusă. 

Fig. 2. Manifestarea cros-toleranței la plantele de soia sub influența stresului hidric 
preliminar.

Tabelul 5. Relațiile interactive dintre rezistența inerentă, capacitatea de autoreglare a 
status-ului apei și protecției antioxidante la plantele de soia (Glycine max, Merr, L.)

So
i

Vari-ante,
umidi-
tate,

% CTA

secetă/
CRA

secetă/
DAM

arșiță/
CRA arșiță/ DAM răcire/CRA răcire/

DAM

r R2 r R2 r R2 r R2 r R2 r R2

M
ol

do
vi

ța Martor, 70 1 1 -0,99 0,98 1 1 -1 1 0,99 0,98 -1 1

Secetă, 35 0,93 0,86 -0,89 0,79 0,90 0,81 -0,89 0,79 0,91 0,83 0,87 0,76

M
ag

ia Martor, 70 0,99 0,98 -0,91 0,83 0,99 0,98 -1 1 0,99 0,98 -0,99 0,98

Secetă, 35 0,88 0,77 -0,82 0,67 0,87 0,76 -0,81 0,65 0,88 0,77 0,79 0,62

Prin urmare, plantele, expuse la etapele inițiale ale ontogenezei acțiunii unui anumit 
factor de stres (secetă moderată de scurtă durată), devin mai tolerante și la acțiunea altor 
factori nefavorabili deshidratare, arșiță, răcire. Cros-toleranța depinde de potențialul 
de rezistență inerentă, de capacitatea de autoreglare a status-ului apei, de activitatea 
sistemelor de protecție antioxidantă. 
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Concluzii
1. Plantele, expuse la etapele inițiale ale ontogenezei acțiunii unui anumit factor de 

stres (secetă moderată de scurtă durată), devin mai tolerante și la acțiunea altor factori 
nefavorabili: deshidratare, arșiță, răcire.

2. Mecanismele posibile care stau la baza cros-toleranței sunt potențialul de 
rezistență inerentă, capacitatea de autoreglare a status-ului apei, activitatea sistemelor 
de protecție antioxidantă, inclusiv proprietatea de acumulare a antioxidanților cu masa 
moleculară mică, și metaboliților de protecție. Manifestarea cros-toleranței este strâns 
legată cu eliminarea SRO, în special cu activizarea SOD, APX, CAT şi GR.

3. Manifestarea cros-toleranței poate fi rezultatul a două fenomene distincte: creșterea 
toleranței la stres a plantelor este o urmare a expunerii anterioare la un alt tip de stres 
(toleranță încrucișată indusă), sau/și proprietatea genetică specifică soiului, speciei, de 
a asigura o rezistență la mai multe tipuri de stres (toleranță inerentă încrucișată).

Investigațiile au fost efectuate cu suportul financiar al proiectului instituțional: 
15.817.05.08F
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