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Rezumat
Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa 
la plante a stres-memoriei - ca o însuşire de a memoriza mecanismele de răspuns la 
incidentele   induse de un stres precedent şi de a reacţiona mai rapid şi adecvat la 
stresul repetat în timp. S-a stabilit că, plantele, care au suportat  o secetă moderată la 
etapele iniţiale ale ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei 
în perioada critică. S-a confi rmat ipoteza despre posibila implicare a componentelor 
statusului apei în formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de 
secetă.
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Introducere
Factorii climatici, cum ar fi  temperaturile extreme (arşiţe, căderi de temperatură), 

secetele (defi cit de precipitaţii, vânturi uscate), concentraţii mărite ale soluţiei solului, 
reprezintă impedimentele majore, care limitează creşterea şi dezvoltarea, şi, prin 
consecinţă, recolta agronomică. Deosebit de acută devine problema rezistenţei şi 
stabilizării productivităţii plantelor în legătură cu încălzirea climei pe Terra [14; 15; 19], 
cu creşterea frecvenţei secetelor şi variaţiilor extremale ale factorilor meteorologici.

Impactul produs de secetele repetate în timp, însoţite de arşiţe şi urmate de grindine 
şi căderi de temperatură, şi ca urmare, dezechilibrul nutritiv, deseori este catastrofal 
pentru economia rurală. Aproape lipsesc date despre efectul stresului ecologic repetat 
în timp asupra proceselor funcţionale ale celor mai valoroase plante de cultură. Recent 
a fost demonstrat [31; 32], că plantele pot ţine minte incidentele trecute din mediul 
extern şi pot folosi aceste memorări pentru un răspuns adecvat dacă aceste evenimente 
se repetă, suportându-le mai uşor. Plantele care au suportat un stres moderat, devin 
mai rezistente la stresul repetat în timp. Se presupune, că la plantele, ce au suportat 
un stres moderat la începutul vegetaţiei, se poate forma aşa zisa ”memorie de stres” – 
capacitate de a reacţiona adecvat la stresul repetat în timp[31; 32]. Există doar câteva 
studii documentate referitor la problema în cauză. Se consideră, că mecanismele de 
aclimatizare la diferiţi factori sunt parţial identice [5]. Unul dintre răspunsurile primare 
comune la diferiţi factori de stres, este schimbarea statusului apei [3; 6; 18; 29; 30]. 
O altă posibilitate de a păstra o memorie de stres ecologic sunt  modifi cările morfologice 
ale plantei, care rămân stabile un timp mai îndelungat de cât cele metabolice [4; 16].  
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Importanţa cunoaşterii mecanismelor ce asigură stres-memoria plantelor la impactul 
ecologic repetat în timp şi factorii de inducere a ei este incontestabilă. Cunoaşterea 
legităţilor principale de formare a rezistenţei la factorii stresogeni permite de  elucidat 
principiile de bază ale strategiilor de adaptare şi de elaborat în baza acestora cele mai 
efective căi de majorare a rezistenţei la factorii nefavorabili, şi, prin urmare, de redus 
impactul negativ asupra procesului de producţie.

Scopul cercetărilor în cadrul lucrării recente a constituit ”Evidenţierea relaţiilor 
interactive ale statusului apei în condiţii de stres hidric repetat la plante cu diferit 
potenţial de rezistenţă”.

Materiale  şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cv. P 460 şi Glycine 

max L. (Merr), soiurile Enigma, Indra, Deia şi Horboveanca crescute în Complexul de 
vegetaţie al IGFPP în containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol uscat şi umiditate 
dirijată. Condiţii de secetă s-au creat prin reducerea normei de udare de la nivelul 70% 
din capacitatea totală pentru apă a solului (CTA) până la 35% CTA pentru plantele 
de soia şi până la 30% CTA – pentru plantele de porumb. Nivelul de umiditate s-a 
menţinut prin cântărirea containerelor.

Condiţii de stres hidric: I ciclu de secetă – la faza „primei frunze trifoliate” pentru 
plantele de soia şi la faza „frunzei a V-ea” – pentru plantele de porumb; II ciclu de 
secetă – la faza „ formarea butonilor - începutul înfl oririi” pentru plantele de soia şi 
la faza „paniculare-înfl orire” – pentru plantele de porumb

Schema experienţelor:
Obiectul de studiu Glycine max L. (Merr)
La faza „primei frunze trifoliate”: I variantă – martor, umiditate  70%CTA; 

II variantă – 70-35% CTA. La faza „formarea butonilor – începutul înfl oririi”: 
I variantă – martor, umiditate 70% CTA; II variantă  – 70-35% CTA; III variantă  – 70-
35-70-35% CTA

Obiectul de studiu Zea mays L.
La faza „frunzei a V-ea”: I variantă – martor, umiditate 70% CTA; II variantă – 

70-30% CTA. La faza „paniculare – înfl orire”: I variantă – martor, umiditate 70% 
CTA; II variantă  – 70-30% CTA; III variantă  –  70-30-70-30% CTA. 

Durata stresului hidric – 7 zile.
Pentru aprecierea particularităţilor statusului apei al plantelor au fost determinaţi 

următorii indici: conţinutul total de apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate 
constantă la temperatura de 105º C; defi citul de saturaţie în frunze – exprimat în procente 
de la saturaţia   deplină; capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi se va caracteriza 
prin pierderea apei pe parcursul unui interval de timp exprimată în procente faţă de  
conţinutul ei iniţial, precum şi după cantitatea de apă reţinută. 

Despre rezistenţa la stresul hidric repetat s-a judecat după gradul de modifi care/
stabilizare a proceselor fi ziologice, precum şi după indicii de creştere, dezvoltare 
şi productivitate. Toleranţa complexă a fost determinată şi prin metoda propusă de 
A. Ştefîrţă şi colaboratorii (2005). Diferenţele între variante s-a documentat prin 
analiza statistică a datelor, utilizând setul  de programe “Statistica 7” – ANOVA, 
pentru computere.
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Rezultate şi discuţii
Apa reprezintă substanţa vital necesară pentru parcurgerea  tuturor proceselor din 

celule plantelor cu impact direct asupra dezvoltării, supravieţuirii şi  productivităţii. 
Recent s-au acumulat numeroase date despre răspunsul plantelor la stresul cauzat de 
deshidratare în condiţii de secetă. Dar cum plantele răspund la stresurile consecutive 
(care urmează în şir, sau repetat) până în prezent nu este cunoscut. Ding Y., Fromm 
M. şi Avramova Z. (2012) şi Tetsu Kinoshita şi Motoaki Seki (2014) au demonstrat, 
că expunerea multiplă la stresul prin secetă condiţionează un răspuns mai rapid şi 
mai adecvat al plantei la o nouă situaţie de stres prin schimbarea expresiei paternului 
genelor comparativ cu plantele care în prealabil nu au fost expuse stresării prin secetă. 
Aceste constatări au condus la concepţia despre existenţa la plante a stres-memoriei ca 
o însuşire a plantelor preexpuse preventiv la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi 
de a suporta mai uşor un nou stres. O defi niţie de stres-memorie şi informaţii despre 
existenţa ei la plante a fost propusă de Trewavas A. în 2003, ca o însuşire a plantelor 
de a memoriza informaţia despre incidentele anterioare şi care este folosită pentru 
optimizarea protecţiei ulterioare de la stresul repetat [35]. Care sunt mecanismele 
prin care planta stochează informaţia despre modifi cările asociate cu toleranţa la 
stres şi cum acestea asigură răspunsul adecvat la stresul succesiv pînă în prezent nu 
se cunoaşte. Se susţine ideea, că memoria despre incidentele din mediul ambiant 
sunt asigurate de mecanisme de manifestare sau de exprimare în fenotip a efectelor 
determinate de genele din genotip – mecanismele transferului informaţiei epigenetice. 
Genele, care asigură schimbarea răspunsului plantei la următorul stres au fost defi nite 
ca o categorie de ”gene ale memoriei”. Szechynska-Hebda M, şi coautorii [17; 26] şi 
S. Karpiński şi  M. Szechyńska-Hebda, (2010) consideră, că plantele pot stoca şi utiliza 
informaţiile despre compoziţia spectrală a luminii pentru mai multe zile sau pentru a 
anticipa modifi cările care ar putea apărea în viitorul apropiat în mediu cu ajutorul unui 
algoritm matematic (automatizare celulară), identifi cat ca ”hardware”, care include ca 
părţi componente cuantumul-redox de semnalizare, schimbări în ΔpH, statusul redox 
a fondului glutationului şi plastoquinonului, raportul SRO/hormone. Din literatura de 
specialitate [2; 24; 33] reiese că, modifi carea presiunii hidraulice în organele plantei 
serveşte, de rând cu semnale de natură  chimică (pH, SRO, etc.) şi hormonală,  ca 
semnal pentru declanşarea subprogramelor antistres şi realizarea reacţiilor adaptive şi 
de protecţie. Unii autori [33;  40] presupun că declanşatori posibili ai reacţiei nespecifi ce 
de adaptare pot fi  şi „erupţia” oxidativă, modifi carea cito-scheletului, conţinutului de 
Ca++, inozitol-fosfatului, protein-kinazelor, fosfolipazelor, etc. Aceasta atestă formarea 
în celule a unei largi reţele de semnalare, care iniţiază expresia genelor stres-reglatoare. 
Totuşi, se menţionează [2; 10; 24; 33], că la unele specii semnalele hidraulice sunt mai 
semnifi cative pentru inducerea răspunsului plantei la acţiunea factorului nefavorabil. 
Se consideră, că mecanismele de aclimatizare la diferiţi factori sunt parţial identice [5] 
deoarece preexpunerea la diferiţi factori de stres măresc rezistenţa la un nou stres repetat 
în timp. Drept argument în favoarea existenţii unor mecanisme comune ce asigură 
rezistenţa la diferite condiţii nefavorabile este considerat şi faptul că prin expunerea 
unor plante la acţiunea unui anumit stres-factor poate fi  indusă şi rezistenţa la acţiunea 
moderată a altor factori [13; 21; 25; 38]. Comunitatea mecanismelor primare corelate 
cu toleranţa plantelor la un stres moderat cauzat de diferiţi factori ecologici este relatată 
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şi în lucrările [8; 20; 21; 25; 36]. Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiţi 
factori de stres, este schimbarea statusului apei [4; 6; 18; 29; 30]. 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 alţi factori, ce induc 
apariţia defi citului de saturaţie (salinizarea, temperaturile înalte sau joase, etc.), poate 
fi   scăderea presiunii de turgescenţă. Datele experimentale obţinute în lucrarea recentă 
(tab.1) demonstrează reacţia şi gradul diferit de modifi care a parametrilor statusului 
apei plantelor de Glycine max L. (Merr) cauzate de acţiunea stresului hidric moderat 
la primele etape ale ontogenezei. Apariţia condiţiilor de secetă la  faza  ”primei frunze 
trifoliate”  a  condiţionat diminuarea gradului de hidratare a plantelor tuturor soiurilor 
luate în studiu, dar cu precădere la reprezentanţii  soiului Enigma şi Horboveanca.  

Ca urmare a deshidratării ţesuturilor în frunze s-a creat un defi cit de saturaţie 
semnifi cativ mai mare comparativ cu plantele martor, neexpuse acţiunii secetei: cu 
12,83 %  la soiul Indra şi cu 35,33 % - la plantele Enigma; cu 29,41 - la s. Deia şi cu 
37,76 - la s. Horboveanca. Seceta la etapele iniţiale de dezvoltare a plantelor de porumb, 
la faza ”frunzei a V-ea”, la fel a condiţionat deshidratarea ţesuturilor şi diminuarea 
presiunii de turgescenţă a frunzelor (tab. 1). 

Tabelul 1. Infl uenţa secetei la etapele iniţiale ale ontogenezei asupra parametrilor 
statusului apei în frunzele plantelor de  Glycine max L. (Merr) şi  Zea mays L.

So
i

Va
ri

an
te Conţinutul de apă,

g ·100 g. m. p.

Defi citul de 
saturaţie, % de la 
saturaţia deplină

Capacitatea de reţinere a apei,

% apă pierdută apă rămasa,
g ·100 g. m. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %

In
dr

a Glycine max L. (Merr)

Martor, 70 72,9± 0,3 10,6±0,6 16,1±0,8 61,2±0,8

Secetă, 70 -35 71,4 ±0,1 -2,06 13,6±0,5 +12,8 9,9±0,3 -38,6 64,3± ,9 +5,2

E
ni

gm
a Martor, 70 74,5±0,6 9,7 ± 0,3 18,5±0,7 60,8±0,8

Secetă, 70 -35 72,1±0,9 -3,25 13,1±0,6 +35,3 14,3±0,2 -22,4 61,8±0,8 +1,7

D
ei

a Martor, 70 78,9±0,6 11,5±0,3 37,4±0,6 49,4±0,6

Secetă, 70 -35 72,9 ±0,3 -7,58 15,5±0,4 +35,04 15,2±0,4 -59,5 61,9±0,3 +25,3

H
or

bo
v-

 
ea

nc
a Martor, 70 80,2 ±0,6 14,3±0,4 41,6±0,6 46,9±0,6

Secetă, 70 -35 72,7 ±0,3 -9,31 22,1±0,7 +54,72 19,6±0,2 -52,9 58,5±0,3 +24,8

Zea mays  L.

P 
46

0 Martor, 70 85,5±0,6 7,5±0,1 10,5±0,1 76,5±0,2

Secetă, 70 -35 82,7±0,5 -3,92 11,2±0,2 +47,88 6,0±0,1 -42,8 77,7±0,5 1,6

Se consideră că modifi carea parametrilor statusului apei – conţinutul relativ de 
apă, efi cienţa utilizării apei, capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi, este o reacţie 
nespecifi că a plantelor la o gamă largă de factori stresogeni, iar caracterul modifi cării 
poate fi  utilizat pentru a obţine informaţii despre toleranţa sau sensibilitatea plantelor la 
secetă [22; 23; 38 şi al.]. Modifi carea capacităţii de reţinere a apei  în celule şi  ţesuturi 
reprezintă un factor integral endogen de reglare a răspunsului plantei la infl uenţele 
nefavorabile de mediu, deoarece anume apa intracelulară asigură restructurările 
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cooperative ale enzimelor, efectele de concentraţie şi compartimentare, valoarea pH, 
etc. [37]. Soiurile tolerante au proprietatea de a-şi păstra la secetă la un nivel mai 
stabil reacţiile metabolice şi mai repede îşi restabilesc statusul apei la rehidratare [28]. 
Литвинов Л. (1951), Clarke J.M., McCaig T.N. (1982), Кожушко Н. (1988) susţin, 
că un indice al rezistenţei la secetă este capacitatea înaltă de reţinere a apei şi defi citul 
mic de saturaţie al ţesuturilor. De fapt, parametrii statusului apei din organismul vegetal 
sunt folosiţi în calitate de criterii cantitativi ai rezistenţei plantelor la factorii climatici 
stresanţi pretutindeni şi de foarte mult timp [28].

Din datele obţinute în lucrarea de faţă urmează, că nivelul de menţinere a conţinutului 
relativ de apă la soiurile de Glycine max L. (Merr) sub acţiunea insufi cienţei de umezeală 
este mai mic decât la Zea mays L. Şi în cadrul aceleaşi specii s-a înregistrat grad diferit 
de modifi care a conţinutului de apă în frunzele soiurilor luate în studiu: prin conţinut mai 
stabil de apă se deosebesc plantele soiului Indra. Coefi cientul de stabilizare a gradului 
de hidratare a ţesuturilor plantelor Indra şi Enigma constituie circa 94,7%; Deia şi 
Horboveanca – 91,6% din valoarea gradului de hidratare a plantelor de pe fondal optim 
de umiditate (fi g. 1). Plantele de porumb P 458 au coefi cientul de păstrare a gradului 
de hidratare şi menţinere a presiunii de turgescenţă la valoarea 96, 1%. Proprietatea 
plantelor de soia de a păstra presiunea hidrostatică în celulele frunzelor în condiţii de 
secetă este de 71,2%, mai mare fi ind la reprezentanţii soiului Indra - 87,2%.  

Deci, rezultatele investigaţiei efectului stresului hidric,cauzat de secetă la etapele 
iniţiale ale ontogenezei, conduc spre concluzia, că cultivarele luate în studiu posedă 
rezistenţă constitutivă diferită. Prin statusul apei mai stabil şi grad de păstrare la un 
nivel mai înalt a conţinutului de apă se caracterizează plantele de porumb, iar în cadrul 
sp. Glycine  max L. (Merr) – soiul Indra.   

Se consideră, că secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, 
negativ se răsfrâng asupra productivităţii, dar contribuie la majorarea rezistenţei 
plantelor. Ofi lirea plantelor, care au suportat câteva secete de scurtă durată, are loc la 
o umiditate a solului mai mică comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii 
optime. Acest fenomen de călire a plantelor la secetă a fost observat încă în 1926 
de I. Tumanov [43; 44], care a arătat, că anumite plante de mezofi te în condiţii de 
defi cit de umiditate formează o rezistenţă, care facilitează trecerea lor prin condiţii 
repetate de secetă. Cercetări recente [1] cu plantele de grâu, orz, porumb, soia, etc. 
au demonstrat, că în procesul călirii se obţin modifi cări la toate nivelele ierarhice de 
organizare. Plantele călite la secetă au un sistem radicular bine dezvoltat, o activitate 
de absorbţie mare a perişorilor absorbanţi, celulele absorbante au un potenţial osmotic 
redus, realizat prin creşterea conţinutului de substanţe osmotic active, etc. Fenomenul 
este legat de comutarea activităţii genelor, modifi carea activităţii enzimelor, apariţia 
izoenzimelor, sinteza unor noi proteine şi instalarea unor sisteme noi de reglare, care 
duc la majorarea toleranţei citoplasmei la deshidratare [1; 7; 27; 42]. Un regim hidric 
tensionat la faza juvenilă de dezvoltare condiţionează adaptarea la insufi cienţa de 
umezeală prin formarea unui tip mai xerofi t de plante. După cum a fost relatat mai sus, 
aceste constatări au condus la concepţia despre existenţa la plante a stres-memoriei ca 
o însuşire a plantelor preexpuse preventiv la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi 
de a suporta mai uşor un nou stres.
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În investigaţiile curente (tab. 2) s-a argumentat formarea la plantele pre-expuse 
acţiunii stresului hidric moderat la faza juvenilă a aşa zisei ”stres-memoriei”. 
La apariţia condiţiilor de secetă repetată  la faza „formarea butonilor – începutul 
înfl oririi” s-a depistat o reacţie mai adecvată a plantelor, care au suportat un stres hidric 
moderat la faza ”primei frunze trifoliate”. 

Tabelul 2. Efectul secetei repetate  la etapa „formarea butonilor - începutul înfl oririi ” 
asupra parametrilor statusului apei plantelor de Glycine max L. (Merr).

C
ul

tiv
ar Umiditatea 

solului, 
% CTA

Conţinutul de 
apă, 

g · 100 g. m.p.

Defi citul de 
saturaţie, % 

de la  saturaţia 
deplină

Capacitatea de reţinere a apei,

% apă pierdută  apă rămasa,
g · 100 g. m. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %
Glycine max L. (Merr)

In
dr

a

Martor,
70 73,8±1,5 12,5±0,6 18,9±0,9 59,9±1,2

Secetă,
70 -35 72,1±1,9 -2,34 13,1±0,4 4,47 15,3±0,6 -18,98 61,1±1,2 1,95

Secetă,
70-35-70-35 73,1±1,6 -1,03 12,8±0,4 2,24 15,7±0,8 -16,76 61,6±1,2 2,82

E
ni

gm
a

Martor,
70 74,6±1,4 11,5±0,3 21,0±0,8 58,9±1,1

Secetă,
70 -35 71,5±2,0 -4,21 13,5±0,2 16,9 17,1±0,3 -18,70 59,3±1,4 0,56

Secetă,
70-35-70-35 72,5±0,9 -2,85 12,5±0,2 8,40 17,3±0,5 -17,51 59,9±0,8 1,70

 D
ei

a

Martor,
70 81,8±0,1 8,1±0,3 23,2±0,3 62,8±0,2

Secetă,
70 -35 74,6±0,1 -8,80 15,5±0,3 91,2 7,2±0,1 -68,72 69,2±0,1 10,1

Secetă,
70-35-70-35 77,2±0,3 -5,66 12,9±0,3 59,4 8,6±0,1 -62,91 70,5 ±0,2 12,2

 H
or

bo
ve

an
ca

Martor,
70 81,2±0,1 9,3±0,6 21,5 ±0,6 63,9 ±0,4

Secetă,
70 -35 73,9±0,5 -9,02 18,3±0,4 96,9 8,1±0,2 -62,01 67,9±0,4 6,29

Secetă,
70-35-70-35 75,7±0,4 -6,50 15,9±0,5 71,5 9,0 ±0,1 -57,80 68,6±0,3 7,45

Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei 
devin mai tolerante la stresul hidric  moderat din timpul  butonizării şi înfl oririi. La 
reprezentanţii s. Enigma şi s. Horboveanca efectul de adaptare este mai slab pronunţat 
drept urmare a proprietăţii mai slabe de autoreglare a statusului apei. Astfel gradul 
de hidratare a plantelor cv. Indra sub infl uenţa celui de al doilea ciclu de secetă a 
scăzut nesemnifi cativ – cu 1,03% faţă de plantele martor, iar la plantele s. Enigma 
deshidratarea a constituit 3, 48%. În ţesuturile plantelor expuse pentru prima dată la 
stresul prin secetă s-a format un defi cit de saturaţie respectiv  cu 4,47 şi 16,9% mai mare 
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comparativ cu plantele martor şi cu 2,18 şi cu 7,92 mai mare decât la plantele adaptate la 
secetă, – plante care au suportat un stres hidric moderat la faza primei frunze trifoliate. 
Valorile capacităţii de reţinere a apei în frunzele plantelor adaptate sunt mai mari 
comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la secetă. La o deshidratare 
experimentală timp de 2 ore plantele adaptate la secetă reţin o cantitate de apă mai mare 
în ţesuturi decât cele neadaptate (tab. 2). Aceeaşi legitate a reacţiei plantelor la stresul 
hidric repetat s-a înregistrat şi la plantele de Zea mays L. (fi g. 1). Investigaţiile au 
confi rmat existenţa la plante a memoriei despre incidentele cauzate de stresul precedent 
şi că reacţia de răspuns a plantelor de porumb pre-expuse acţiunii stresului repetat este 
mai adecvată comparativ cu plantele neadaptate.

Fig. 1. Gradul de modifi care (% de la martor) a parametrilor statusului apei în 
frunzele plantelor de porumb, expuse stresului hidric moderat la faza ”frunzei a V-ea” 
(I stres hidric) şi stresului repetat la faza ”paniculare - înfl orire” (II stresuri hidrice). 
Legenda: a - conţinutul de apă; b - defi citul de saturaţie; c – capacitatea de reţinere a apei, % 
apă pierdută; d  - % apă reţinută.

Pentru menţinerea statusului apei, nutrienţilor şi carbohidraţilor necesari pentru 
supravieţuire,  plantele, de cele mai dese ori,  răspund la stresul cauzat de reducerea 
potenţialului apei în sol, prin reducerea suprafeţei de evaporare şi închiderea stomatelor. 
Multe plante reacţionează la cel mai subtil defi cit de apă în sol prin închiderea stomatelor. 
În multe cazuri diminuarea conductibilităţii stomatelor la insufi cienţa apei în sol are loc 
mai repede decât apar schimbări ale potenţialului apei în lăstar. Reacţia stomatelor este 
evidentă deja când potenţialul apei în sol scade numai cu câţiva kPa [11]. Fotosinteza 
este unul din cele mai importante procese biochimice din plantă, dar şi unul din cele 
mai vulnerabile de la condiţiile mediului extern. 

S-a demonstrat, că deshidratarea ţesuturilor,  cauzată de secetă, provoacă închiderea 
stomatelor, diminuarea transpiraţiei şi reducerea semnifi cativă a asimilării carbonului 
(tab. 3). Ca regulă, inhibarea sau stoparea asimilaţiei carbonului la majorarea defi citului 
de saturaţie este asociată cu reducerea concomitentă a creşterii. Stresul hidric a 
condiţionat închiderea stomatelor şi inhibarea aproape completă a asimilării dioxidului 
de carbon de către frunze, asociate cu urmări negative asupra efi cienţei utilizării apei 
în procesul de producţie. 
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Tabelul 3. Infl uenţa stresului hidric repetat asupra intensităţii fotosintezei, transpiraţiei 
şi conductibilităţii stomatelor la plantele de Glycine max L. (Merr).

So
i

         
Umiditatea 

solului,
 % CTA    

Intensutatea 
fotosintezei,

 mmol·m-2 · h-1 

Intensitatea 
transpiraţiei,

 mmol·m
-2
 · h-1 

Conductibilitatea 
stomatală,

 mmol·m-2 · h-1 

Efi cienţa utilizării 
apei, mmol CO2/ 

mmol H2O

M±m ∆, % M±m ∆, % M±m ∆, % M±m ∆, % 

In
dr

a

Glycine max L. (Merr)

Martor, 70 9,8±0,2 2,6±0,05 0,14±0,02 3,7±0,2

Secetă, 70 -35 4,3±0,3 -55,70 1,3±0,09 -52,45 0,08±0,03 -42,85 3,4±0,1 -7,1

Secetă, 
70-35-70-35 6,7±0,5 -31,57 1,6±0,04 -38,49 0,10±0,01 -28,57 4,1±0,2 +11,0

E
ni

gm
a

Martor, 70 11,2±1,0 2,4±0,12 0,19±0,05 4,6±0,2

Secetă, 70 -35 3,7±0,6 -67,26 1,1±0,07 -55,32 0,08±0,04 -57,89 3,4±0,1 -26,7

Secetă, 
70-35-70-35 7,6±1,0 -32,74 1,2±0,08 -48,77 0,13±0,06 -31,58 6,0±0,3 +31,2

Zea mays L.

P 
46

0

Martor, 70 6,8±0,14 1,2±0,023 0,047±0,0007 5,7±0,1

Secetă, 70 -35 1,4±0,02 -79,15 0,4±0,008 -69,75 0,013±0,0002 -72,34 3,9±0,1 -31,12

Secetă, 
70-35-70-35 2,5±0,05 -64,02 0,4±0,009 -59,66 0,033±0,0005 -29,79 5,1±0,2 -10,84

Valorile conductibilităţii stomatelor, asimilaţiei dioxidului de carbon şi transpiraţiei 
la plantele supuse stresului hidric repetat se păstrau la un nivel veridic mai înalt. Prin 
consecinţă intensitatea transpiraţiei a constituit la plantele s. Indra supuse stresului 
repetat 61,54%, iar la plantele supuse unui singur ciclu de secetă -  alcătuia numai 
47, 55% din valoarea procesului plantelor martor. La plantele s. Enigma aceste valori 
erau egale respectiv cu: 51, 22 şi 44,67%. Intensitatea asimilării dioxidului de carbon 
constituia la primul cultivar 68,43 şi 44,29% din intensitatea fotosintezei plantelor de 
pe fond optim de umiditate. La plantele s. Enigma intensitatea fotosintezei în condiţii de 
stres hidric repetat  s-a redus cu 32,74% şi cu 67,26% – la plantele expuse unui singur 
ciclu de stres. Gradul diferit de diminuare a intensităţii transpiraţiei şi fotosintezei a avut 
drept urmare schimbări neechivlente a efi cienţei utilizării apei în procesul de producţie 
a plantelor adaptate (din varianta” 70-35-70-35% CTA”) şi headaptate la secetă 
(din varianta ”70-35% CTA”). La plantele expuse pentru prima dată stresului hidric în 
timpul ”butonizării – înfl oririi” efi cienţa  utilizării apei se reduce cu 7,1 – 26,7 la sută, 
iar la plantele care au suportat primul stres moderat la etapele iniţiale ale ontogenezei, 
stresul repetat a condiţionat majorarea efi cienţei EUA cu 11,0 – 31,2 la sută.

Prin urmare, la plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele iniţiale ale 
ontogenezei se formează o memorie a stresului suportat, – o însuşire a plantelor 
expuse preventiv la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi de a suporta mai uşor 
un nou stres. Memoria despre reacţia de răspuns la incidentele din mediul ambiant 
este asigurată de mecanisme de protecţie accesate, inclusiv, şi de semnalele schimbării 
parametrilor statusu-lui apei, în deosebi a presiunii hidrostatice şi capacităţii de reţinere 
a apei. Secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, contribuie 
la majorarea rezistenţei plantelor. Astfel de plante mai uşor suportă stresul repetat 
comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii optime. 
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Un regim hidric tensionat, de intensitate moderată, la faza juvenilă de dezvoltare 
condiţionează adaptarea la insufi cienţa de umiditate prin formarea unui fenotip mai 
xerofi t de plante  cu o mai bună însuşire de homeostatare a apei în ţesuturi, capacitate 
majorată de reţinere a apei şi păstrare a echilibrului dintre componentele statusului 
apei. Procesele care asigură rezistenţa plantelor la cei mai diverşi factori nefavorabili 
sunt asociate cu autoreglarea funcţiilor şi menţinerea unui echilibru dinamic al acestora 
cu participarea apei.

Deci, la nivel molecular, celular şi de organ, memoria de stres şi toleranţa la secetă 
este asigurată prin majorarea capacităţii de reţinere a apei de către macromolecule şi 
de menţinere a gradului de hidratare şi turgescenţă a ţesuturilor. Formarea memoriei 
de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial de 
rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se 
adaptează la stresul hidric repetat. Reacţia adecvată a acestor plante la stresul repetat  
este rezultatul manifestării rezistenţei integrate - rezistenţa constitutivă şi rezistenţa 
indusă (fenotipică).

În sumar se poate de relatat, că orice proces de adaptare e orientat spre menţinerea 
mediului intern al organismului la un nivel constant. Capacitatea de homeostatare a 
apei în ţesuturi, la fel ca şi capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO, 
precum şi de activizare a protecţiei antioxidante,  reprezintă   mecanisme  nespecifi ce 
importante, care asigură adaptarea plantelor la intemperiile repetate în timp prin 
formarea unei memorii despre mecanismele induse de incidentele cauzate de condiţiile 
nefavorabile moderate la etapele iniţiale ale ontogeneze. Acest fenomen asigură un 
răspuns adecvat la apariţia repetată a condiţiilor nefavorabile.

Concluzii
La plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele iniţiale ale ontogenezei se 1. 

formează o memorie despre stresul suportat, ca o însuşire a plantelor expuse preventiv 
la condiţii de stres de a răspunde adecvat şi de a suporta mai uşor un nou stres.

Capacitatea de homeostatare a apei în ţesuturi reprezintă un mecanism nespecifi c 2. 
important a procesului de formare a stres-memoriei şi  rezistenţă a plantelor la condiţii 
de stres hidric ce se repetă în timp.

Secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, contribuie 3. 
la majorarea rezistenţei plantelor. Astfel de plante mai uşor suportă stresul repetat 
comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii optime.
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