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Rezumat
Factorii de stres abiotic (seceta, salinitatea, temperaturile extreme, iluminarea extensivă) 
provoacă stresul oxidativ, produc daune similare, induc unele semnale identice sau 
asemănătoare ale stresului, declanşează în plante căi comune de adaptare la nivel 
molecular, celular, tisular şi de organism. La fel similare sunt mecanismele de desfăşurare 
a deteriorărilor, precum şi căile de recuperare a lor. Procesele de semnalizare şi inducere 
a răspunsului la factorii de stres pot fi artificial activate prin aplicarea exogenă a 
biostimulatorilor, datorită componentelor comune sau similare cu semnalele interne, care 
se induc la expunerea reală a plantelor la factorii de stres. Sub influenţa biostimulatorilor 
reacţiile de adaptare doar se iniţiază, iar desfăşurarea lor se realizează accelerat îndată 
după acţiunea reală a factorilor de stres. Datorită la aceasta nivelul deteriorărilor 
provocate de stres diminuează şi se accelerează repararea lor. Efectele biologice ale 
biostimulatorilor pot fi comparate cu cele ce se manifestă la utilizarea adaptogenilor.
Procedurile primare de tratare a seminţelor cu biostimulatori provoacă iniţierea proceselor 
de adaptare chiar la etapa de germinare, datorită la ce plantele dobândesc capacitatea 
de a se adapta rapid şi efectiv pe parcursul tuturor perioadelor de ontogeneză îndată 
după acţiunea reală a factorilor de stres. Fiind aplicaţi în doze optimale, biostimulatorii 
induc şi amplifică în mod complex compoziţia moleculelor de semnalizare, la momentul 
potrivit sensibilizează procesele de adaptare. La expunerea reală a plantelor la factorii de 
stres abiotic are loc amplificarea biosintezei şi/sau transducţiei semnalelor, se urgentează 
şi se intensifică procesele de adaptare. Efectele benefice ale tratării seminţelor cu 
biostimulatori sunt determinate şi de accelerarea recuperării deteriorărilor care inevitabil 
se produc în perioada de iniţiere a proceselor de germinare a seminţelor. Ca urmare, se 
realizează creşterea uniformă, sporeşte vigoarea plantulelor, se modifică organogeneza şi 
se optimizează derularea etapelor de ontogeneză a plantelor. Din cele menţionate rezultă 
că tratarea seminţelor şi a plantelor cu biostimulatori iniţiază o serie de procese care 
duc la sporirea vigorii şi capacității adaptive ale plantelor, asigură creşterea rezistenţei 
lor la factorii de stres prin mecanisme de evitare a acţiunii stresului (diminuare a dozei) 
şi accelerare a proceselor de adaptare. Ca rezultat, nivelul daunelor provocate de stres 
diminuează, recuperarea daunelor devine mai eficientă, iar energia “alocată” pentru 
rezistență și adaptare se minimizează. Sporirea capacităţii de adaptare a plantelor după 
aplicarea biostimulatorilor tinde să se manifeste în dependenţă de natura factorului de 
stres, este durabilă, dar rareori completă. Eficienţa tratării plantelor cu biostimulatori 
depinde de genotipul plantei, condiţiile de mediu, nutriția culturilor, măsura în care 
procesele de adaptare la momentul aplicării lor erau deja desfășurate. În general efectele 
menţionate asigură optimizarea proceselor fiziologice în plantele cultivate atât în condiţii 
normale, cât şi în cele de stres, ceia ce duce la sporirea cantităţii şi calităţii producţiei. 
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Deși în ultimii ani utilizarea biostimulatorilor în practica agricolă a sporit, înțelegerea 
mecanismelor prin care se realizează inducerea rezistenţei sporite a plantelor după 
aplicarea lor necesită cercetări suplimentare. 
Cuvinte cheie: biostimulatori, stres abiotic, rezistenţă, costul rezistenţei, tratarea 
seminţelor
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Introducere
Dezvoltarea vertiginoasă ale diferitor ramuri a ştiinţei a dus la creşterea interesului 

față de zonele de interferenţă dintre acestea. Cercetările contemporane devin tot mai 
complexe şi implică simultan metodele caracteristice diferitor ştiinţe, iar integrarea şi 
analiza adecvată a rezultatelor obţinute necesită abordare sistemică [9]. În conformitate cu 
aceasta, caracteristicile integrale a unui sistem nu pot fi explicate prin suma proprietăților 
componentelor și relațiilor dintre acestea. Integrarea datelor poate fi realizată utilizând 
teoria generală a sistemelor, inițiată de L. von Bertalanffy [4], în conformitate cu care 
“întregul este mai mare decât suma părților sale”. Această teorie, stă la baza viziunii 
holistice în biologie [3], medicină [4], ecologie și științele sociale [1, 24]. Abordarea 
sistemică este cu perspectivă şi la introducerea în circuitul ştiinţific şi tehnologic a 
noţiunii de biostimulator pentru a descrie complexul de substanţe biologic active de 
origine biologică, care îmbunătățesc productivitatea datorită unor proprietăți noi, sau 
emergente, ale constituenților complecşi, activitatea cărora nu este o consecință unică 
a prezenței substanţelor nutritive esențiale pentru plante, a reglatorilor de creștere 
a plantelor, sau a componenţilor de protecţie a plantelor [12, 13]. După definiţie 
biostimulatorii sunt substanţele de origine biologică (1), care manifestă proprietăţi 
comune cu substanţele nutritive (2), reglatorii de creştere a plantelor (3) şi compuşii 
de protecţie a plantelor (4), dar proprietăţile lor nu se reduc la caracteristicele oricărei 
grupe de substanţe menționate. La rând cu caracteristicile comune cu una sau mai multe 
grupe de substanţe naturale, biostimulatorii manifestă proprietăţi noi, esenţiale pentru 
creşterea, dezvoltarea şi supravieţuirea plantelor în condiţiile variabile de mediu. 
Dintre caracteristicile specifice biostimulatorilor, menționăm originea biologică, 
complexitatea compoziţiei, proprietățile noi și emergente a lor. Cu toate că pentru a 
spori rezultatele practice în componenţa soluțiilor cu biostimulatori pot fi introduse şi 
substanţe nutritive, în special microelemente, biostimulatorii reprezintă doar produse 
naturale, exceptând reglatorii de creştere sintetici. De aici rezultă că la utilizarea 
practică a biostimulatorilor se reduce riscul generării unor daune ecologice mediului, 
factor important pentru implementarea lor în agricultura organică. Prin aplicarea 
biostimulatorilor se promovează sistemul holistic de management al producției agricole, 
care presupune păstrarea, chiar îmbunătățirea, stării agroecosistemului, biodiversităţii, 
ciclurilor biologice ale organismelor din sol. La implementarea biostimulatorilor se 
presupune utilizarea, acolo unde este posibil, a metodelor agronomice, biologice și 
mecanice, minimizând, sau chiar excluzând, utilizarea materialelor sintetice [20].

Abordarea sistemică înlesneşte soluționarea problemelor menționate, deoarece 
dă posibilitatea de a lua în consideraţie complexitatea compoziţiei şi activitatea 
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sumară diversă a biostimulatorilor în dependență de genotip, provenienţă şi condiţiile 
mediului. Fiind complecşi, biostimulatorii influenţează căile de reglaj şi modificare 
a proceselor fiziologice, stimulează creşterea, atenuează limitările induse de stres, 
ceia ce în final contribuie la sporirea cantităţii şi calităţii producţiei. Pentru a înţelege 
corect argumentele care stau la baza necesităţii de a introduce în circuit a noţiunii de 
biostimulator vom analiza datele literaturii de specialitate privind specificul influenţei 
separate a lor, sau în complex cu elementele nutritive, fitohormonii şi reglatorii de 
creştere asupra ontogenezei plantelor în normă şi în condiţii de stres (1); rezistenţei 
plantelor la factorii de stres (2). 

La fel vom analiza perspectivele de a satisface cu ajutorul biostimulatorilor 
aspiraţiile consumatorilor pentru produse ce corespund cerinţelor agriculturii organice 
(3). Pentru claritate vom analiza proprietăţile specifice şi comune ale biostimulatorilor 
cu cele ale altor grupe de substanțe biologic active, menționând problemele practice 
care pot fi soluționate cu ajutorul lor.

Substanțele care influențează creșterea, dezvoltarea şi rezistenţa plantelor 1. 
faţă de factorii de stres abiotic și biotic

Comparând specificul activităţii fiziologice ale biostimulatorilor cu cele ale altor 
grupe de preparate de substanţe biologic active devin clare argumentele în folosul 
separării lor într-o grupă aparte de preparate. Având în vedere aceasta, în primul 
rând, vom analiza zonele specifice şi de interferenţă a acţiunii biostimulatorilor cu 
cele a fitohormonilor, reglatorilor de creştere şi a factorilor de nutriţie a plantelor. 
În al doilea rând, vom caracteriza sursele de biostimulatori, metodele de obţinere  
și utilizare a lor.

Fitohormonii. 1.1. Fitohormonii se sintetizează în mod natural, participă în 
reglajul creșterii, dezvoltării și rezistenței plantelor la factorii de stres abiotic şi biotic. 
Ei influențează derularea diferitor procese fiziologice, incluzând formarea frunzelor 
şi rădăcinilor, extinderea celulelor, dominarea apicală, dezvoltarea şi maturizarea 
fructelor [31]. Sunt cunoscute următoarele grupe de fitohormoni: auxinele, giberelinele, 
citokininele, acidul abscizic și etilena. În baza specificului activităţii biologice, ca 
fitohormoni sunt la fel recunoscute brasinosteroidele, acidul salicilic, jasmonații, 
sistemina, poliaminele, oxidul nitric și peptidele semnalizatoare [10]. Componenţi 
similari cu fitohormonii au fost detectați și în alte grupe de organisme, dar în acestea ei 
nu joacă rol hormonal, fiind considerați ca metaboliți secundari (MS) [31].

Reglatorii de creștere a plantelor1.2.  și metaboliții secundari. Reglatorii de 
creștere a plantelor (RCP) sunt produși chimici, naturali sau sintetici, care fiind aplicați 
asupra semințelor, sau a plantelor, modifică caracteristicile de creştere, dezvoltare, 
rezistenţă la factorii de stres și în final influenţează parametrii de productivitate a 
plantelor. Agricultorii utilizează RCP pentru a atinge obiectivele dorite, activând sau 
frânând creşterea, influențând specific organogeneza, ontogeneza, rezistenţa faţă de 
factorii de stres şi îmbunătățind parametrii de productivitate a plantelor [28]. RCP pot 
avea componenţă chimică diferită, reprezentând gazele (etilena), fitohormonii, derivaţii 
terpenelor, carotenoidele şi acizii aminici. De menţionat că deşi fitohormonii şi alte 
substanţe biologic active din plantă acţionează specific, aplicarea exogenă a lor în 
combinație poate produce răspunsuri foarte variate, în dependenţă de compoziție şi 
genotipul plantelor [10, 28].
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1.3. Grupul metaboliţilor secundari (MS) reprezintă un număr larg de compuși naturali 
care nu sunt implicați direct în metabolismul primar, dar contribuie la supraviețuirea 
plantelor în condiții naturale [6]. Cum a fost menționat anterior, la ora actuală unii din 
MS sunt considerați ca fitohormoni, deci la aplicarea exogenă ei pot manifesta efectele 
specifice pentru RCP [10, 31]. La fel se consideră ca RCP diferite substanţe naturale 
[22] şi sintetice [2], la aplicarea exogenă a cărora se manifestă efecte specifice asupra 
creşterii şi dezvoltării plantelor. Pe cale sintetică au fost obţinute mai multe substanţe 
care reproduc efectele caracteristice pentru fitohormoni, ele reprezentând componente 
majore ale RCP recomandate pentru aplicare în agricultura contemporană [28]. Printre 
aceştia putem menţiona inhibitorii, care suprimă creșterea plantelor [22], și retardanții, 
care rețin creșterea plantelor prin frânarea diviziunilor celulare şi elongaţia celulelor 
tulpinii, astfel reglând înălțimea plantelor fără a influența morfologia lor [2]. 

1.4. Factorii de nutriție a plantelor.Procesele de creștere și dezvoltare a plantelor 
sunt influențate și de către factorii de nutriție. Aceştia participă în reglajul activității 
enzimelor implicate în procesele metabolice, prezența lor fiind absolut necesară 
pentru realizarea ciclului de viață a plantelor [26]. În funcție de conținutul în plante 
și sol, elementele de nutriție minerală sunt clasificate în două grupe: macroelemente 
și microelemente. Conform acestei clasificări, elementele, conținutul cărora în materia 
uscată este de la o sutime de procente până la câteva zeci de procente, sunt considerate 
macroelemente. Elementele, conținutul cărora în plante nu depășește o miime de 
procent, sunt considerate microelemente [25, 26]. În componența macroelementelor 
intră azotul, fosforul, potasiul, calciul, sulful, magneziul, carbonul, oxigenul și 
hidrogenul. Carbonul, oxigenul și hidrogenul sunt în principal absorbiți din aer, iar 
celelalte macroelemente sunt accesate din sol. În componența microelementelor intră 
borul, clorul, cuprul, fierul, manganul, molibdenul, zincul și siliciul [25, 26]. 

Luând în considerație faptul că elementele de nutriție minerală sunt componente 
indispensabile pentru reglajul diferitor cicluri metabolice şi participă la instalarea în 
plantă a stării de homeostază, introducerea microelementelor în mediile de cultivare și 
de tratare a plantelor influențează procesele fiziologice în mod similar cu cel caracteristic 
pentru biostimulatori, deosebirea esențială față de aceștia fiind incapacitatea plantelor 
de a le sintetiza de novo.

2.Biostimulatorii ca preparate ce conțin substanțe biologic active. Necesitatea 
introducerii noțiunii de biostimulator este descrisă în articolul de revistă [12].  
Cu toate că acest termen este cunoscut de mult timp, în literatura de specialitate 
definiţia lui a fost dată doar în anul 2007 ca „preparat ce conţine substanţe, altele 
decât îngrășămintele, care promovează creșterea plantelor atunci când este aplicat  
în cantități mici” [12, 21].

Separarea biostimulatorilor de alte preparate se bazează pe două principii:  
1. pe acţiune (influenţa benefică); 2. pe excludere (ei nu sunt substanţe de nutriţie, 
pesticide şi substanţe de ameliorare a solului) [12]. Biostimulatorii conțin substanțe  
și/sau microorganisme ale căror funcție, atunci când sunt aplicaţi pe plante, sau 
introduşi în rizosferă, independent de conținutul nutritiv al produsului, stimulează 
procesele naturale datorită îmbunătățirii eficienței utilizării substanțelor nutritive [12].  
Cum a fost menţionat anterior, biostimulatorii sunt de origine biologică, conţin substanţe 
biologic active complexe, combinaţia unică a cărora le asigură proprietăţi noi, sporind 
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vigoarea şi toleranţa plantelor la factorii de stres abiotic, contribuind la mărirea cantităţii 
şi calităţii producţiei. În practica agricolă biostimulatorii pot fi reprezentaţi de produse 
comerciale conţinând suplimentar substanţe nutritive şi/sau microorganisme [12].

Din cele menţionate rezultă că biostimulatorii funcționează prin mecanisme 
care diferă de cele caracteristice pentru îngrăşămintele minerale (acţiunea lor fiind 
independentă de prezenţa elementelor minerale în produse). Ei diferă de produsele 
de protecție a culturilor, deoarece stimulează doar vigoarea plantelor și nu au acțiune 
directă asupra dăunătorilor. În aşa fel, biostimulatorii sunt complementari factorilor 
de nutriție și protecție a culturilor, după definiţie fiind clar deosebiţi de fitohormoni, 
îngrășăminte şi substanțele de protecţie. Cu toate că în definiţie se accentuează doar 
influența lor benefică asupra rezistenței plantelor la factorii de stres abiotic, aceasta nu 
exclude influenţa concomitentă a lor asupra rezistenţei față de infecția cu diferiți agenți 
patogeni. La fel este cunoscut faptul că substanţele de protecţie pot influența benefic 
nu numai rezistenţa plantelor faţă de factorii de stres biotic, dar și față de cel abiotic.  
De exemplu, acidul beta-aminobutiric, care se consideră ca inductor a rezistenței 
plantelor față de agenții patogeni, induce rezistența lor față de secetă și salinitate 
[18]. Fiind complexe, preparatele de biostimulatori manifestă efecte diverse şi 
deseori neașteptate asupra plantelor. Aceasta se datorează influenţei concomitente a 
biostimulatorilor asupra factorilor preexistenți și induși, în special asupra bilanţului 
dintre conţinutul acidului abscisic și alți fitohormoni [18]. 

2.1. Mecanismele de acțiune ale biostimulatorilor. La tratarea plantelor cu 
biostimulatori se induc mai multe procese fiziologice, datorită la ce ele devin 
pregătite pentru a răspunde mai rapid, sau mai complet, la influenţa factorilor de stres 
abiotic. Aceasta se realizează datorită iniţierii activităţii diferitor procese metabolice 
şi de modificare a expresiei genelor. Contribuind la stimularea creşterii rădăcinilor, 
transportul, stocarea şi asimilarea substanţelor nutritive, sporirea rezistenţei faţă de 
factorii de stres abiotic (secetă, arşiţă, ger, salinitate, iluminare excesivă), biostimulatorii 
influenţează benefic cantitatea şi calitatea producţiei agricole [12]. Proprietăți 
asemănătoare au și biofertilizatorii, reprezentaţi de inoculatori bacterieni sau fungici, 
care se aplică plantelor pentru a spori disponibilitatea substanţelor nutritive și contribui 
la utilizarea acestora de către plante, indiferent de conținutul nutritiv a inoculatorului. 
Unii biofertilizatori acţionează concomitent şi ca preparate de biocontrol, protejând 
plantele de dăunători prin concurenţă, antibioză, parazitism şi inducerea rezistenţei 
sistemice a plantelor. Datorită acestor proprietăți comune, s-a propus ca aceste grupe 
de organisme să fie incluse în categoria biostimulatorilor [12]. Din cele menţionate 
rezultă că biostimulatorii funcționează prin mecanisme care diferă de cele caracteristice 
pentru îngrășămintele minerale (acţiunea lor este independentă de prezenţa elementelor 
minerale în preparate) şi de produsele de protecție a culturilor. Ei protejează plantele 
indirect, fără a afecta direct dăunătorii, efectul benefic se reflectă asupra vigorii plantelor, 
ceia ce complementar îmbunătăţeşte nutriția și protecția culturilor. 

La acţiunea factorilor de stres în plante se activează diferite mecanisme de rezistenţă 
care implică schimbarea calitativă și/sau cantitativă a proceselor de biosinteză a 
metaboliților, activarea căilor de semnalizare prin intermediul acidului abscizic, salicilic 
şi jasmonic, etilenei, precum și a substanţelor de semnalizare prin implicarea speciilor 
reactive de oxigen (SRO) [32]. Mai mult decât atât, stresul abiotic şi cel biotic poate 
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induce emisia unor compuși organici comuni, amploarea emisiilor induse depinzând de 
toleranța genotipului la stres, severitatea şi durata de aplicare a factorului de stres [11]. 
Aceşti componenţi reprezintă semnale de răspuns intern la factorii de stres, care ulterior 
induc procesele de adaptare. Efecte similare se manifestă şi la aplicarea exterioară a 
biostimulatorilor, diferenţa esenţială fiind determinată de faptul că iniţierea proceselor de 
adaptare are loc în lipsa acţiunii factorului de stres, el fiind preîntâmpinat datorită iniţierii 
reacţiilor de rezistenţă. La momentul acţiunii factorilor de stres, datorită stării iniţiate 
ale proceselor de adaptare, inducerea rezistenţei se realizează mai rapid şi mai complet. 
La fazele iniţiale ale ontogenezei plantelor această stare poate fi iniţiată prin procedura 
de tratare a seminţelor (datorită tratării lor cu apă sau soluţii a unor compuși naturali și 
sintetici) [16]. La plantele rezultate din semințele tratate se manifestă inducerea unei 
stări fiziologice care asigură sporirea vigorii şi toleranței la stres. Primarea de asemenea 
asigură sincronizarea şi accelerarea germinării semințelor, datorită la ce procedura are 
mai multe implicații practice în agronomie, în special pentru a asigura uniformitatea 
germinării semințelor în condiții adverse. La introducerea a diferitor substanţe biologic 
active în soluţiile pentru tratare efectul benefic a procedurii asupra toleranței plantelor 
la factorii de stres abiotic şi biotic devine mai pronunţat. Printre componentele 
care învigorează seminţele prin tratare pot fi numiţi fitohormonii, tiolii, substanţele 
antioxidante, fungicidele, peroxidul de hidrogen, chitozanii, seleniul, diferite săruri, 
biostimulatorii complecşi etc. S-a dovedit că aplicarea microorganismelor benefice 
în timpul tratării seminţelor poate în continuare îmbunătăți pe termen lung stabilirea 
vigurozității plantelor [3]. O cale alternativă tratării constă în acoperirea seminţelor cu 
o matrice solidă sau semisolidă, conţinând diferite componente (lut calcinat, cărbune, 
silicat de calciu), care asigură penetrarea înceată a apei în semințe. Rezultatul benefic 
comun a utilizării pentru tratare a acestei game largi de substanţe şi procedee sugerează 
despre existenţa unor căi comune de sporire a vigorii seminţelor şi ulterior a plantelor 
obţinute din acestea. Probabil, comune pentru fenomenul de tratare a seminţelor în 
diferite condiţii reprezintă inducerea/activarea biosintezei substanţelor antioxidante şi 
a enzimelor ce participă în recuperarea deteriorărilor care au loc în timpul germinării. 
Interesant de menționat că efectele fiziologice comune cu cele ale primării se manifestă 
după supunerea plantelor la doze moderate de stres, care, la fel ca şi cele cauzate de 
primare, induc sistemele antioxidative şi cele de recuperare a deteriorărilor [9, 18, 29]. 
Comun este şi fenomenul de inducere a capacităţii plantelor de a recepţiona mai rapid 
pe parcursul întregii perioade ale ontogenezei semnalele care vin din mediul ambiant.  
Este logic de a presupune că reacţiile comune induse de stresul moderat şi biostimulatori 
se datorează inducerii de către aceștia a unor semnale comune, care influențează similar 
vigoarea, rezistența și productivitatea plantelor.

2.2. Efectele biologice și agronomice ale biostimulatorilor. Sub influența 
biostimulatorilor se modifică starea fiziologică a plantelor. Ei activează procesele 
fotosintetice, degradarea SRO, modificarea gradientului de fitohormoni etc. [12, 21].  
În general, aceasta asigură mai multe efecte agricole. Utilizarea biostimulatorilor 
duce la sporirea toleranței plantelor faţă de factorii de stres abiotic, creșterea eficienței 
utilizării substanțelor nutritive, astfel asigurând beneficii ecologice şi economice. 
În scopul simplificării reglementării diferitor grupe de preparate s-a convenit ca 
biostimulatorii să fie separaţi de preparatele de biocontrol, sau de cele propuse pentru 
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protecţia plantelor faţă de factorii de stres biotic [11, 12]. Ca urmare în definiţia propusă 
pentru biostimulatori se subliniază doar influenţa lor asupra rezistenţei plantelor faţă 
de factorii de stres abiotic. Introducerea în categoria preparatelor de biostimulatori se 
bazează pe provenienţă (1), funcţie (2) şi/sau modul de utilizare (3). 

1. Provenienţa şi natura biostimulatorilor poate fi diversă. Ei includ substanţe şi 
microorganisme, conţin un singur component sau grupe de componente provenite de 
la una sau mai multe surse naturale, compoziția cărora nu totdeauna este pe deplin 
caracterizată. Biostimulatorii conţin compuşi organici produşi în mod natural, sau 
molecule anorganice [12]. Se propune ca în rândul biostimulatorilor să fie incluşi şi 
reglatorii sintetici de creştere înregistraţi ca stimulatori de creştere a plantelor, la fel ca şi 
inoculatele microbiene care conțin tulpini individuale sau amestecuri de microorganisme 
cu efecte aditive sau sinergice [14]. Este clar că gama largă de substanţe creează 
confuzii din cauza faptului că în literatura de specialitate și documentația companiilor 
biostimulatorii pot fi introduşi în categoria reglatorilor de creştere, ingredientelor 
bioactive combinate cu îngrășăminte, sau produselor de protecție a plantelor.

2. Funcțiile fiziologice ale biostimulatorilor sunt diverse. Ei influenţează iniţierea 
rădăcinilor laterale, activitatea fotosintetică, degradarea SRO, rezistenţa faţă de factorii 
de stres abiotic, gradientul de fitohormoni, cantitatea şi calitatea producţiei [9, 12].

3. Modul de utilizare a biostimulatorilor este determinat de influenţa lor asupra stării 
fiziologice a plantelor. Ei sunt utilizaţi pentru tratarea seminţelor înainte de semănat  
[8, 12] şi a plantelor pe parcursul vegetaţiei [35] pentru a spori rezistenţa plantelor faţă 
de factorii de stres, eficienţa utilizării substanţelor nutritive, eficacitatea fotosintezei, 
astfel asigurând beneficii economice şi de mediu. 

Problemele științifice în legătură cu efectele biologice ale biostimulatorilor. 1.1. 
Extinderea utilizării biostimulatorilor în practică depinde de rezolvarea unor probleme 
de ordin ştiinţific şi tehnologic. Majoritatea lucrărilor publicate raportează rezultatele 
practice ale aplicării biostimulatorilor la plante, datele privind efectele fiziologice și 
biochimice a lor fiind foarte limitate. Cu toate acestea, caracteristica unui biostimulator 
ar trebui neapărat să includă şi influenţa lui asupra proceselor fiziologice și ciclurilor 
metabolice în dependenţă de specie şi etapa de dezvoltare a plantei. Aceasta este 
important deoarece efectele fiziologice şi pragurile de sensibilitate a plantelor faţă 
de componenții biostimulatorilor pot fi diferite (uneori opuse), manifestă efecte de 
concurență sau sinergie. Analiza specificului transcripţiei şi translării poate contribui la 
înțelegerea țintelor de acțiune a biostimulatorilor, oferind informații privind modificarea 
proceselor fiziologice și a potențialului de recuperare a deteriorărilor provocate de stres 
[9, 12]. Sub influenţa biostimulatorilor se modifică în mod complex metabolismul, 
expresia genelor, creşterea şi dezvoltarea, rezistenţa faţă de factorii de stres abiotic, 
productivitatea plantelor [9, 12, 35]. În complex aceste procese influenţează reglajul 
homeostaziei, care se instalează prin mecanisme specifice, în dependenţă de nişele 
ecologice cu fluctuaţii caracteristice ale condiţiilor de mediu. Adaptarea plantelor se 
realizează datorită implicării mai multor strategii [9], incluzând influenţa directă a 
factorilor de mediu, asupra expresiei genelor şi metabolismului în plante, şi indirectă, 
asupra microorganismelor cu care interacționează rădăcinile şi partea aeriană a plantei 
[11]. Dinamica proceselor de inducere şi gradul de desfăşurare a adaptărilor sunt 
determinate de semnalele interne, care apar în urma reacţiei genotipului la condiţiile de 
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stres. Cum a fost menţionat anterior, aceste semnale pot fi atât de provenienţă internă, 
cât şi externă, provocate de substanţele care intră în componența biostimulatorilor. 
Rezultatul final a aplicării biostimulatorului va depinde de genotip, faza de dezvoltare, 
condiţiile de mediu, componenţa, doza şi modul de aplicare a lui.

Unii componenţi naturali, cum ar fi oligogalacturonidele, lipopolizaharidele, 
diferite elemente proteice, iniţiază răspunsul de recunoaştere a acţiunii factorilor de 
stres, ceia ce contribuie la desfăşurarea la momentul potrivit a proceselor de rezistenţă 
şi recuperare a daunelor provocate de stres [25]. La rând cu efectele citotoxice, aceşti 
componenţi induc formarea SRO, care semnalizează atât acţiunea stresului abiotic, 
cât şi celui biotic [25, 29, 32]. În ambele cazuri reacţia este esențială pentru a evalua 
amploarea amenințării şi a induce o reacţie corespunzătoare realizată prin expresia 
genelor şi intensificarea metabolismului, suficientă pentru a iniţia procesele de adaptare 
a plantelor la condiţiile ce provoacă starea de stres [12, 31, 36]. Esenţial este faptul că la 
tratarea cu biostimulatori se induc reacţii similare cu cele ce se desfăşoară sub influenţa 
directă a unor doze moderate ale factorilor de stres. Ele se iniţiază, dar nu se desfăşoară 
complet. Datorită la aceasta, plantele devin pregătite pentru a răspunde mai rapid şi 
complet la eventuala acţiune a factorului de stres. Răspunsul de adaptare rapid reduce 
severitatea daunelor, concomitent intensificând procesele de recuperare a lor. Aceasta 
sporeşte în mod integral rezistenţa şi productivitatea plantelor [9, 12]. Mai mult ca 
atât, resursele energetice alocate pentru protecţie se reduc, ceia ce justifică costurile 
alocate de plantă pentru iniţierea în prealabil de către biostimulatori a proceselor 
de adaptare [36]. Este clar că din cauza deteriorărilor masive cauzate de răspunsul 
tardiv a plantelor martor pierderile energetice şi funcţionale sunt mari. Răspunsul mai 
prompt şi eficient a plantelor experimentale (tratate cu biostimulatori) este asociat cu 
pierderi mai mici, ceia ce în final se obține diferența dintre productivitatea plantelor 
experimentale în comparaţie cu plantele martor. Pozitiv este şi faptul că aplicarea 
biostimulatorilor oferă posibilitatea de a reduce dozele substanţelor sintetice utilizate 
pentru protecţia plantelor, ceia ce este important pentru extinderea agriculturii organice şi  
protecţia mediului [35].

Având o compoziție complexă, biostimulatorii pot simultan activa mai multe 
semnale, funcţionarea cărora se desfăşoară rapid doar în caz de necesitate. Este clar 
că procesele de iniţiere necesită alocarea unor costuri suplimentare, care nu vor fi 
îndreptățite de desfăşurarea rapidă în cazul lipsei condiţiilor de stres. Totuşi beneficiile 
aplicării biostimulatorilor au fost detectate cu utilizarea diferitor preparate şi la mai 
multe culturi [12, 36]. Efectul pozitiv, probabil, se datorează existenţei unor căi 
comune de semnalizare ca răspuns la diferiţi factori de stres. Acest rezultat nu este 
neașteptat, deoarece este cunoscut că la acţiunea diferitor factori de stres se induce un 
set de proteine comun cu proteinele şocului termic, răspunsul final fiind determinat 
de starea plantelor, dar nu neapărat de natura factorului, care a indus această stare 
[34]. Costurile relativ scăzute alocate de către plantă pentru iniţierea adaptărilor sub 
influenţa biostimulatorilor în comparaţie cu costurile mari alocate de plantele martor 
pentru recuperarea deteriorărilor provocate de un eventual stres acut, determină 
beneficiile utilizării biostimulatorilor. În aşa fel efectele utilizării biostimulatorilor 
pot fi parţial comparate cu cele a inducerii rezistenţei faţă de diferite maladii în urma 
imunizării. La prima vedere utilizarea biostimulatorilor dă efecte similare şi cu cele 
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ale asigurărilor sociale. Ultimele asigură securitatea beneficiarilor în condițiile de  
forță majoră (dezastruoase). Spre deosebire, biostimulatorii, datorită iniţierii adaptărilor 
şi îmbunătăţirii randamentului în zona de stres sever, extind intervalul parametrilor 
de stres recepționate de plantă ca stres moderat [9]. În cercetările fiziologice, prin 
aplicarea fracţionată a dozei de stres, a fost demonstrat că adaptarea (mărirea dozelor 
recepționate ca doze de stres moderat) se realizează şi în condiţii care se manifestă 
în natură [9]. Efectele elucidate prin aplicarea metodei de fracţionare a dozei ulterior 
au fost denumite “memorie a stresului” [23]. Ea se datorează modificărilor genetice 
şi biochimice induse de prima expunere la stres, care îmbunătățesc rezistența la 
stres şi rămân active la trecerea plantelor de la condiţii de stres la cele favorabile.  
Efecte asemănătoare cu cele demonstrate prin experimentele de fracţionare a dozei pot 
fi induse prin aplicarea biostimulatorilor şi tratarea seminţelor înainte de semănat [19]. 
Provocând efecte similare cu dozele moderate ale factorilor de stres, biostimulatorii 
nu cauzează deteriorări caracteristice factorilor de stres, ceia ce determină eficacitatea 
practică a implementării lor. 

Ca exemplu a mecanismelor care asigură efectele comune a fenomenelor de 
inducere a proceselor adaptive de către biostimulatori şi altor factori de inducere a 
adaptării pot servi SRO. Ele sunt reprezentate de peroxidul de hidrogen, radicalii de 
hidroxil şi superoxid, fiind produse secundare inerente metabolismului aerob. SRO nu 
numai provoacă daune oxidative prin reacțiile cu macromoleculele, dar concomitent 
sunt molecule de semnalizare implicate în controlul dezvoltării plantelor și la percepția 
stării de stres. Reglajul metabolismului SRO include interacțiunea lor cu sistemele 
hormonale de semnalizare, care, la rândul lor, sunt implicate în reglajul subtil a 
ontogenezei, răspunsurilor la stresul biotic și abiotic, care în ansamblu sunt asociate 
cu stresul oxidativ provocat de dezechilibrul dintre formarea SRO şi detoxificarea lor. 
Compoziţia semnalelor generate de SRO determină reglajul proceselor de restabilire 
a homeostazei. Aceste semnale includ hormonii, polipeptidele, metaboliţi secundari 
şi alte componente care interacţionează cu receptori implicaţi în inducerea rezistenţei 
sporite a întregului organism [27]. În aşa fel semnalele induse de biostimulatori au 
componente comune cu cele caracteristice pentru SRO, deci şi mesajele transmise 
prin intermediul acestora sunt asemănătoare, deși mecanismele nu sunt până acum  
pe deplin stabilite .

În mod obişnuit (în lipsa acţiunii biostimulatorilor) rezistența de bază este prea 
slabă, iar cea indusă se manifestă prea târziu, sau suprimată de agenţii patogeni, în cazul 
stresului biotic. Stimularea rezistenței datorită tratării semințelor cu biostimulatori este 
destul de eficientă, nu numai datorită iniţierii în prealabil a rezistenţei faţă de factorii 
de stres abiotic, dar şi datorită faptului că ea previne suprimarea imunității plantelor de 
către invadatorii patogeni [36]. Efectele biologice ale biostimulatorilor sunt în mare 
măsură asociate de prezenţa metaboliţilor secundari şi altor componenţi, care la fel 
sunt eliminaţi de agenţii patogeni, sau produşi de plante în condiţii de stres, componenţi 
care induc procesele de adaptare [3, 16]. Aplicarea biostimulatorilor reprezintă o 
alternativă pentru gestionarea durabilă a factorilor de stres, care dă posibilitatea de a 
reduce utilizarea preparatelor sintetice de protecţie şi contribuie la asigurarea cerinţelor 
agriculturii organice [16, 35]. Datorită faptului că sub influenţa biostimulatorilor 
procesele adaptive doar se iniţiază, iar desfăşurarea accelerată a lor are loc îndată după 
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acţiunea eventuală a factorului de stres, se reduce nu numai nivelul deteriorărilor, dar şi 
costurile alocate de plantă pentru acestea. Inducerea stării de alertă permite desfăşurarea 
rapidă şi intensă a proceselor ce duc la sporirea rezistenței plantelor îndată după apariţia 
factorilor de stres [36]. 

Metodele de implementare a biostimulatorilor1.2. 
Tehnicile de implementare a biostimulatorilor includ formularea și amestecul lor cu 

alte produse, incluzând preparate de protecţie şi nutriţie a plantelor, efectele cărora pot fi 
îmbunătăţite. Biostimulatorii pot fi la fel aplicaţi concomitent cu microorganisme care au 
efecte de biocontrol asupra rezidenţilor din rizosferă şi celor din partea aeriană a plantelor. 
Pentru a lua decizii corecte privind momentul şi doza de aplicare a biostimulatorilor 
este necesară monitorizarea atentă a stării culturilor pe parcursul vegetaţiei. Situația 
este mai complexă decât în cazul aplicării produselor de protecție a plantelor, pentru 
care incidența asupra dăunătorilor și a bolilor se manifestă rapid, fiind ușor detectată. 
Cercetările privind influenţa factorilor de stres abiotic asupra stării plantelor sunt 
mai slab avansate, efectele fiind în principal apreciate în baza productivității. La fel,  
în condiţii de câmp este dificil de cuantificat influenţa biostimulatorilor asupra eficienţii 
utilizării substanţelor nutritive de către plante. Efectele pesticidelor se observă imediat, 
atunci când influenţa biostimulatorilor asupra plantelor se manifestă mai tardiv.  
Din această cauză apar dificultăţi metodice privind monitorizarea culturilor şi luarea 
corectă a deciziilor privind perioada, doza şi metoda de aplicare a biostimulatorilor. 
Dacă pentru substanţele de protecţie este valabilă viziunea “este necesar de aplicat”, 
apoi pentru biostimulatori există doar impulsul «ar fi bine de aplicat» [12], decizie care 
poate fi justificată doar după o analiză comparativă atentă şi de lungă durată a efectelor 
ambelor grupe de preparate atât asupra plantelor, cât şi asupra ecosistemelor.

Biostimulatorii sunt utilizaţi în agricultură în formă de formulări cu diferite substanţe 
sau produse, cum ar fi microorganismele, microelementele, enzimele, reglatorii de 
creștere a plantelor. În consecință, biostimulatorii pot spori disponibilitatea factorilor 
nutritivi, menținerea apei, ridică activitatea antioxidantă, creșterea conținutului de 
clorofilă etc. Interacţiunea dintre diferiţi componenţi poate influenţa în mod diferit 
starea fiziologică a plantei în dependenţă de specie şi etapa de dezvoltare, de aceia este 
necesar de cercetat activitatea biologică a biostimulatorilor în dependenţă de specie şi 
chiar genotip. În aşa fel, datorită înțelegerii mai profunde a specificului interacţiunii 
diferitor componente asupra spectrului activităţii a biostimulatorilor, pot fi optimizate 
formulările produselor comerciale şi regimurile de aplicare a lor. 

Necesitatea separării biostimulenților ca grupă specifică de preparate biologic 1.3. 
active. La ora actuală sunt în discuţie problemele privind introducerea în practică a 
preparatelor de biostimulatori şi patentarea lor [12, 17]. Introducerea preparatelor 
de biostimulatori în practică încă nu este bine reglementată de legi naționale sau 
internaționale. Ele permit patentarea biostimulatorilor în categoria de biofertilizatori, 
sau pesticide, cu care ei au proprietăți comune. De aceia este necesară argumentarea 
clară a necesităţii separării biostimulatorilor într-o grupă nouă de preparate biologic 
active. Ca argumente în folosul separării acestei grupe putem menţiona complexitatea 
compoziţiei lor (1); stimularea utilizării substanţelor nutritive din sol de către plante 
(2); sporirea toleranţei plantelor faţă de stresul abiotic (3); influenţa benefică asupra 
cantităţii şi calităţii producţiei (4). În regulamente şi îndrumări pentru biostimulatori 
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este necesar să fie indicate metodele de evaluare a eficacității, ceia ce ar contribui la 
dezvoltarea tehnologiilor de obţinere şi utilizare a lor. La fel este necesară armonizarea 
pieței, deoarece asemănarea efectelor biologice ale biostimulatorilor cu cele ale 
îngrășămintelor şi a altor grupe de substanţe biologic active cauzează diferenţe în 
legislaţiile de patentare şi introducere pe piaţă a lor în diferite ţări. Originalitatea 
produselor și criteriile de brevetare a biostimulatorilor deseori sunt neclar stabilite. 
Companiile tind să breveteze doar procesele industriale utilizate pentru producerea 
biostimulatorilor, fără a descrie principiile care stau la baza activității biologice a 
produsului. Pentru a elucida modul de acţiune a preparatelor de biostimulatori este cu 
perspectivă utilizarea mai largă a cercetărilor cu plantele model, precum şi cu diferite 
genotipuri de plante cultivate în condiţii de stres, analiza eficacităţii lor fiind determinată 
separat sau în combinaţie cu diferite substanţe de nutriţie minerală şi microorganisme. 
În aşa fel pot fi elaborate preparate complexe ce influenţează benefic organogeneza 
plantelor, care îmbunătăţesc interacţiunea lor cu microorganismele simbiotice, ceia ce 
în final contribuie la sporirea productivităţii plantelor şi calităţii producţiei [11]. 

Sursele şi componenţa biostimulatorilor. 1.4. În baza sursei şi componenţei 
biostimulatorii au fost clasificaţi în trei grupe: preparatele ce conţin substanţe humice 
(1), acizi aminici (2) şi substanţe extrase din algele marine (3) [14]. Ca regulă ei conţin 
mai multe componente obţinute cu ajutorul diferitor procedee, cum ar fi presarea, 
măcinarea, zdrobirea, distilarea și/sau extragerea cu diferiţi solvenţi. În componenţa 
biostimulatorilor intră substanţe, care conţin unul sau mai multe componente specifice, 
provenite din surse naturale. Substanţele active din componenţa biostimulatorilor nu 
totdeauna sunt pe deplin caracterizate [7, 12]. Există propunere ca în această grupă 
de preparate să fie incluşi inoculații bacterieni şi reglatorii sintetici de creştere a 
plantelor [31]. Inoculații microbieni pot conține tulpini individuale sau amestecuri 
de microorganisme care demonstrează efecte aditive sau sinergice. Din cauza acestor 
proprietăţi extrem de vaste, biostimulatorii pot fi descrişi în literatura de specialitate 
și cataloagele companiilor ca substanţe biologic active, ca ingrediente bioactive 
combinate cu îngrășăminte sau ca produse de protecție a plantelor, ceia ce deseori  
poate duce la confuzii. 

Algele marine reprezintă o sursă naturală şi inepuizabilă de biostimulatori care pot 
avea diferite aplicaţii în agricultură. În afară de efectele de îmbunătățire a proprietăților 
fizice și chimice ale solului, ele produc o gamă largă de substanțe biologic active şi 
de protecţie a plantelor împotriva patogenilor [12]. Majoritatea rezultatelor privind 
derivaţii acestora sunt axate pe aplicațiile lor farmaceutice, potențialul de utilizare a 
algelor în agricultura durabilă fiind încă privit ca un scop secundar. 

Cu toate acestea, există un set de date privind comercializarea și exploatarea 
compușilor specifici extraşi din alge, inclusiv cu efecte microbicide, nematicide, 
insecticide, de biofertilizatori, ca agenți de condiționare a solului, mulţi dintre care 
acționează ca biostimulatori [12, 35]. Extractele din alge conţin compuși bioactivi 
dintre care menţionăm fitohormonii, acizii grași nesaturaţi, proteinele, polipeptidele, 
aminoacizii, bioflavonoidele, polizaharidele, carotenoidele, polifenolii, carbohidrații, 
alcaloizii, polipeptidele, sterolii etc. [12, 35]. 

Acești agenți oferă beneficii pentru îmbunătățirea practicilor de cultivare a plantelor 
în diverse habitate [12, 29]. 
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Componente şi efecte biologice asemănătoare cu cele descrise pentru algele marine 
au fost descrise pentru substanţele eliminate în mediul ambiant, sau în extractele din 
algele de apă dulce [7, 8, 9]. Tratarea semințelor înainte de semănat [8] şi a plantelor 
pe parcursul vegetației [12, 33] cu preparate obţinute din acestea demonstrează efecte 
benefice asupra rezistenţei la factorii de stres şi productivităţii plantelor. Spre deosebire 
de substanțele sintetice de protecție a plantelor, preparatele obţinute din alge nu exercită 
efecte negative asupra mediului ambiant, de aceia ele sunt compatibile cu agricultura 
organică [7, 25]. A fost demonstrat că utilizarea extractelor din alge în agricultură poate 
genera mai multe beneficii, incluzând stimularea creşterii sistemului radicular, sporirea 
fotosintezei şi a rezistenţei faţă de factorii de stres abiotic şi biotic. Aceste extracte 
pot fi aplicate separat, sau împreună cu reglatori şi substanţe sintetice de protecție a 
plantelor, diminuând doza efectivă a ultimelor [35]. 
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