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rezumat
Scopul cercetărilor a fost de a compara în mod accelerat rezistenţa radiculei şi a 
rădăcinilor secundare a plantulelor de castravete la acţiunea temperaturilor pozitive 
variind factorul intensiv şi extensiv. Germenii de castravete cu lungimea radiculei de ≈ 1 
cm au fost expuşi acţiunii şocului termic (ŞT) cu temperatură în diapazonul 400C - 540C 
(factorul intensiv), timp de 10 şi 20 minute (factorul extensiv). După efectuarea ŞT, 
germenii au fost plasaţi pentru continuarea creşterii ulterioare la temperatura de 250C, 
umiditatea relativă 70%-80% şi întuneric. Aplicarea ŞT cu temperaturi de 400C, 410C, 
420C, 430C, 440C şi 450C generează reducerea creşterii plantulelor, inclusiv a lungimii 
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părţii aeriene, radiculei şi rădăcinilor laterale, din cauza afectării celulelor meristemelor 
apicale. Expunerea germenilor de castravete acţiunii ŞT cu 450C pe parcursul a 10 
minute provoacă daune ireversibile radiculei, care se detectează la plantulele în vârsta 
de 3 zile. Totodată după această doză a ŞT se manifestă creşterea rădăcinilor secundare. 
Doar după tratarea germenilor de castravete cu temperatura de 520C pe parcursul a 10 
minute se manifestă inhibarea apariţiei rădăcinilor secundare, ceia ce indică vătămarea 
ireversibilă a celulelor meristemelor secundare. Aşa dar, s-a stabilit, că la aceiaşi durată 
de acţiune – 10 minute, iniţialele rădăcinilor laterale, datorită dominării apicale, rezistă la 
temperatura ŞT cu 7oC mai înaltă în comparaţie cu cea, caracteristică pentru meristemele 
rădăcinii principale. 
Cuvinte cheie: Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, 
biomasă, parametrii de creştere. 
Depus la redacție 12 iulie 2017 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Cauş Maria, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie 
a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, 
Republica Moldova, e-mail: mcausmcv@yahoo.com, tel. (+ 373 22) 53-01-77. 

introducere
Capacitatea de creştere şi dezvoltare a plantelor este influenţată de un şir de factori 

abiotici, inclusiv de acţiunea temperaturilor ridicate [15, 12]. Din cauza tendinţei de 
încălzire globală a climei, zonele de influenţă critică a temperaturilor ridicate asupra 
creşterii şi productivităţii plantelor [17] se extind. Stresul provocat de temperaturile 
ridicate – şocul termic (ŞT), este definit, ca fiind determinat de depăşirea valorii 
temperaturii pozitive a pragului critic pentru o perioadă limitată de timp, suficientă de 
a provoca daune creşterii şi dezvoltării plantelor [19]. Acţiunea adversă a ŞT asupra 
platelor este specifică în dependenţă atât de parametrii dozei ŞT (temperatura şi durata 
de expunere), cât şi de specia plantelor, etapa de dezvoltare [8, 9, 14, 19, 21, 27]. 

Stresul determinat de ŞT poate afecta mai multe procese de creştere a plantelor, 
în primul rând supravieţuirea şi diviziunea celulelor meristemelor apicale [1, 2, 6, 7, 
14, 20]. Vătămarea celulelor meristemelor apicale ale rădăcinii de către temperaturile 
stresului termic, ca şi în cazul acţiunii razelor X [5, 23, 24, 26], substanţelor chimice [22, 
24] şi a altor factori [25], poate avea un şir de consecinţe, inclusiv stoparea diviziunii 
celulelor active ale meristemului şi activarea diviziunii celulelor „centrului de repaus” 
[7]. În aşa fel, diminuarea vitezei de creştere după acţiunea factorilor de stres este 
determinată de inhibarea/stoparea diviziunii celulelor active ale meristemului, iar 
restabilirea ulterioară a creşterii se datorează repopulării meristemului datorită activării 
diviziunii celulelor „centrului de repaus”, care sunt mai rezistente la acţiunea factorului 
de stres [6]. În cazul dacă doza factorilor de stres depăşeşte rezistenţa celulelor din 
„centrul de repaus”, restabilirea creşterii rădăcinilor nu se manifestă [25]. Mecanismele 
menţionate sunt universale. De exemplu, cercetările efectuate de către [1] au demonstrat, 
că la tratarea rădăcinilor de porumb cu temperatura de 5°C timp de 4 zile a indus 
perturbaţii în meristemele apicale, provocând reprimarea elongaţiei şi frânarea divizării 
celulelor meristemei. La returnarea plantelor la temperatura de 20°C s-a manifestat 
restabilirea meristemului datorită stimulării proliferării celulelor amplasate în partea 
apicală a rădăcinii [1]. Relaţia strânsă dintre activitatea proliferativă a celulelor active 
ale meristemului şi a celor din „centrul de repaus” sugerează existenţa comunicării 
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dintre celulele acestor două zone ale meristemului, datorită la ce are loc restabilirea 
integrităţii meristemelor parţial deteriorate după acţiunea factorilor de stres [2]. 

Majoritatea investigaţiilor au vizat cercetarea influenţei diferitor factori asupra 
structurii şi funcţionării meristemelor rădăcinilor primare, însă sunt mai puţine date 
care ar da posibilitatea de a compara cantitativ pragurile dozelor critice, care provoacă 
deteriorarea completă a meristemelor rădăcinilor primare şi celor secundare. Scopul 
acestei lucrări a fost de a identifica şi evalua aceste caracteristici la rădăcinile primare 
şi secundare ale plantulelor de castravete supuse diferitor doze ale ŞT. 

materiale şi metode
În cercetări au fost utilizate seminţele de castravete Cucumis sativus L., soiul 

Concurent. Seminţele au fost dezinfectate prin scufundarea de scurtă durată în soluţie de 
0,03% de peroxid de hidrogen, spălate cu apă de robinet şi amplasate pentru germinare 
pe hârtie de filtru umedă, la întuneric, temperatura de 250C şi umiditatea relativă a 
aerului de 70-80 %. După 24 ore seminţele proaspăt germinate, cu lungimea radiculei de 
≈1 cm au fost selectate şi folosite în cercetări. ŞT a fost indus prin imersarea seminţelor 
germinate în apă cu temperaturi între 420C şi 540C, pe parcursul a 10 şi 20 minute. 
Seminţele din varianta martor au fost imersate pe parcursul perioadelor respective în 
apă cu temperatura de 250C. După expoziţia la acţiunea ŞT seminţele germinate au fost 
aranjate în cutii Petri pe hârtie de filtru, îmbibată cu apă distilată, ulterior amplasate în 
termostat la întuneric pentru continuarea creşterii la temperatura de 250C şi umiditatea 
relativă a aerului 70-80 % pe parcursul a 3, 5 sau 7 zile, perioade după care se testa 
regenerarea dereglărilor, provocate cu diferite doze ale ŞT. Restabilirea proceselor de 
creştere după fiecare doză a ŞT a fost apreciată prin determinarea indicilor biometriei, 
inclusiv a biomasei proaspete, lungimii rădăcinii primare şi înălţimii tulpiniţei. 

Analiza statistică a datelor. Experimentele au fost efectuate în trei repetiţii. 
În fiecare repetiţie au fost utilizate 10 plante. Fiecare experiment a fost repetat de 
cel puţin trei ori. Prelucrarea statistică a datelor şi determinarea coeficientului de 
corelaţie a fost efectuată cu utilizarea programelor „Statistica 7” pentru computer, 
folosind Basic Statistics, calculând valorile medii şi devierea standard a datelor  
determinate în trei repetiţii.

rezultate şi discuţii 
În figură 1, sunt prezentate plantulele de castravete în ziua a treia (72 ore de 

creştere) după expunerea la ŞT, provocat cu temperaturi între 400C - 440C cu durata de 
expoziţie 10 şi 20 minute. După cum se poate observa, diminuarea înălţimii plantulelor 
de castravete s-a manifestat uniform odată cu creşterea temperaturii ŞT. Vizual, mărirea 
duratei ŞT de la 10 minute până la 20 minute a cauzat diminuarea înălțimii plantulelor la 
un nivel echivalent sporirii temperaturii ŞT cu 1oC. De exemplu, înălţimea plantulelor 
care au fost obţinute din seminţele expuse ŞT cu 43 şi 44oC pe parcursul a 10 minute 
este practic echivalentă înălţimii plantulelor expuse ŞT cu temperaturi respectiv 42 şi 
43oC pe parcursul a 20 minute.

Diferenţele fenologice dintre diferite variante, cantitativ s-au reflectat asupra 
biomasei plantulelor (figura 2). Aplicarea ŞT pe parcursul a 10 minute cu temperaturi 
de 400C, 420C, 430C şi 440C a provocat diminuarea biomasei proaspete a unei plantule 
respectiv cu 6, 14, 20 şi 31% faţă de martor. La extinderea duratei de expoziţie a ŞT 
de la 10 până la 20 minute cu aceleaşi valori ale temperaturii ŞT, acumularea biomasei 
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proaspete a unei plantule s-a micşorat respectiv cu 15, 24, 40 şi 50% faţă de martor. 
De remarcat, că la toate variantele experimentale inhibarea creşterii biomasei tulpinii 
a fost mai pronunţată în comparaţie cu cea a rădăcinii la varianta respectivă. Cum 
era de aşteptat, gradul de inhibare a biomasei plantulei integre este intermediar: mai 
înalt în comparaţie cu cel caracteristic pentru rădăcină şi mai jos în comparaţie cu cel 
caracteristic pentru tulpină.

Figura 1. Fotografia plantulelor de castravete în vârsta de 3 zile, obţinute din 
seminţele de castravete, care îndată după germinare au fost supuse ŞT cu diferite tem-
peraturi pe parcursul a 10 şi 20 minute. 

 Figura 2. Biomasa proaspătă medie a unei plantule, unei rădăcini şi a unei tulpini 
caracteristică plantulelor de castravete în vârsta de 72 ore, obţinute din seminţele care 
la momentul germinării au fost expuse şt cu diferite temperaturi pe parcursul a 10 şi 
20 minute. 

Analiza corelativă a relaţiilor dintre valorile temperaturii, duratei de expoziţie a 
ŞT şi acumularea biomasei plantulelor integre, rădăcinilor şi tulpinii plantulelor de 
castravete pe parcursul a 3 zile după expunerea la ŞT sunt prezentate pe figura 3. Din 
analiza dinamicii de creştere după aplicarea ŞT putem menţiona, că la castravete, ca 
şi la grâu [27], în primele 3 zile după aplicarea ŞT domină fenomenul de inhibare a 
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creşterii. Ulterior are loc sporirea vitezei de creştere, datorită recuperării deteriorărilor 
provocate de ŞT. Datele prezentate pe figura 3 demonstrează, că schimbările valorilor 
relative a acumulării biomasei proaspete în dependenţă de temperatura ŞT la plantule, 
rădăcini şi tulpină au o dinamică diferită. Aceste schimbări în intervalul temperaturilor 
ŞT între 40 şi 44oC sunt lineare cu un nivel înalt de corelaţie. Din punct de vedere 
a inhibării creşterii biomasei tulpinile s-au dovedit a fi mai sensibile în comparaţie 
cu rădăcinile. După ŞT cu 40oC pe parcursul a 10 minute biomasa rădăcinilor a avut 
tendinţa de a depăşi cea a variantei martor, figura 3 B. Biomasa tulpinii după această 
doză a ŞT a diminuat cu 18% faţă de martor, figura 3 C. Cu creşterea temperaturii ŞT se 
manifestă diminuarea lineară atât a masei rădăcinilor, cât şi a tulpinii, dar cu viteză mai 
înaltă la rădăcini, figura 3 A şi B. Totuşi, după şocul termic cu 440C, biomasa relativă 
a rădăcinilor era mai înaltă, în comparaţie cu cea a tulpinii. Creşterea duratei ŞT de la 
10 minute până la 20 minute a dus la sporirea unghiului de înclinaţie a aproximaţiei 
lineare dintre temperatura ŞT şi biomasei, ceia ce sugerează despre sporirea gravităţii 
efectelor cauzate de creşterea temperaturii ŞT odată cu creşterea duratei de expoziţie. 
Cum era de aşteptat, valorile biomasei relative a plantulei integre în dependenţă de 
temperatura ŞT aveau caracteristici numerice intermediare, mai înalte în comparaţie cu 
valorile caracteristice pentru tulpină, şi mai joase în comparaţie cu cele caracteristice 
pentru rădăcini.

Figura 3. acumularea biomasei proaspete 
relative medii în dependenţă de temperatura 
şt: (a) - plantula integră (B) – rădăcina unei 
plantule; (c) –tulpina unei plantule. probele 
au fost colectate de la plantule de castravete 
în vârstă de 3 zile, obţinute din seminţele 
geminate şi expuse ŞT cu diferite temperaturi 
pe parcursul a 10 şi 20 minute.

Menţionăm, că includerea în figura 3 doar a datelor caracteristice pentru variantele 
care au fost supuse ŞT cu temperaturi mai mici de 440C n-a fost întâmplătoare. 
Majorarea valorii temperaturii ŞT cu un grad, şi anume, de la 440C până la 450C, a 
condus la inhibarea completă a creşterii rădăcinii primare, figura 4A. Aceste rezultate 
demonstrează, că iniţialele meristemului apical a rădăcinii primare la această doză 
a ŞT au fost complet deteriorate, iar cele ale rădăcinilor laterale au rămas viabile. 
Aceste date sunt în acord cu informaţia, că rezistenţa celulelor meristematice la 
factorii de stres abiotic este cu atât mai joasă, cu cât activitatea proliferativă a  
lor este mai înaltă [7, 24].
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Din imaginile de pe figura 4 putem observa, că la aplicarea ŞT în intervalul 
temperaturilor ŞT între 45 şi 52oC la plantule se manifestă frânarea(stoparea) creşterii 
rădăcinii primare, dar totodată are loc creşterea rădăcinilor lateralele din colet, 
grosimea căruia la plantele supuse ŞT caracteristice pentru acest interval de temperaturi 
se măreşte semnificativ. Doar după ŞT cu 52oC se manifestă stoparea creşterii  
rădăcinilor secundare.

Din datele menţionate mai sus rezultă că capacitatea proliferativă a iniţialelor 
rădăcinii primare a fost stopată după ŞT pe parcursul a 10 minute la temperatura 450C, 
iar stoparea proliferării celulelor meristemului rădăcinilor secundare - la temperatura 
52oC. În aşa fel efectul diferenţei dintre profunzimea repausului (dormitării) celulelor 
meristemului rădăcinilor secundare faţă de cea a celulelor meristemului rădăcinii 
primare a asigurat sporirea pragului de rezistenţă faţă de ŞT de la 45oC până la 52oC. 
În principiu aceste date sunt în concordanţă cu datele literaturii de specialitate, care 
sugerează, că sub influenţa factorilor de stres primele se deteriorează celulele cu cea 
mai înaltă activitate proliferativă [7,24]. La deteriorarea lor se manifestă eliminarea 
dominanţei apicale a rădăcinii şi se modifică arhitectura sistemului radicular datorită 
stimulării creşterii active a rădăcinilor secundare [3], fenomen important pentru 
supravieţuirea plantelor în condiţiile de stres [13]. Un rol esenţial în dezvoltarea 
rădăcinii laterale îl joacă, de asemenea, auxina [18], care reprezentă semnalul cheie, 
ce controlează iniţierea rădăcinii laterale [4,10], şi care este implicată în creşterea şi 
organizarea primordiilor rădăcinilor laterale [4, 16]. 

Figura 4. imaginea plantulelor de 
castravete în vârsta de 5 şi 7 zile, obţinute 
din seminţele expuse ŞT cu diferite 
temperaturi pe parcursul a 10 minute 
îndată după germinare: (a) – plantule în 
vârsta de 5 zile; temperatura ŞT 42, 43, 44 
şi 450c; (B) şi (c) - plantule în vârsta de 7 
zile; temperatura ŞT 46, 47, 48 şi 490c (B); 
50, 51, 52, 53 şi 540c (c).

Pentru a elucida specificul influenției temperaturilor severe ale ŞT (care stopează 
creşterea rădăcinii primare) asupra biomasei plantulelor de castravete a fost elaborat 
graficul dependenţei biomasei acumulate de plantule pe parcursul a 7 zile după 
expunerea la ŞT cu diferite temperaturi,figura 5. Observăm, că, ca şi în cazul aplicării 
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temperaturilor moderate ale ŞT, există corelaţie lineară dintre temperatura ŞT şi biomasa 
rădăcinilor, tulpinii şi a plantulei integre, figura 5. La fel, creşterea nivelului de inhibiţie 
a acumulării biomasei odată cu creşterea temperaturii ŞT este esenţial mai scăzut la 
rădăcini, în comparaţie cu cel caracteristic pentru tulpină şi pentru planta integră. De 
aici rezultă, că iniţialele rădăcinilor secundare au fost esenţial mai slab afectate de ŞT 
în comparaţiei cu cele a tulpinii. 

Figura 5. acumularea 
biomasei relative medii în 
dependenţă de temperatura şt:  
(•) - plantula integră;  
( ) – rădăcinile unei plantule; 
( )– tulpina. probele au fost 
colectate de la plantule de 
castravete în vârstă de 7 zile, 
obţinute din seminţele geminate 
şi expuse şt cu diferite 
temperaturi pe parcursul a 10 
minute.

În ansamblu datele obţinute de noi demonstrează existenţa la plante a unor strategii 
evolutive, care asigură supravieţuirea lor în condițiile de stres. Printre acestea poate fi 
manţionată repopularea meristemelor de către celulele „centrului de repaus”, care sunt 
mai rezistente faţă de factorii de stres [1, 2, 7, 24, 25]. 

Totodată datele noastre demonstrează, că nivelul de rezistenţă a iniţialelor 
„centrului de repaus” a meristemului rădăcinilor secundare este mult mai înalt 
în comparaţie cu cel a rădăcinii primare. Aceste date demontează, că strategiile de 
regenerare a rădăcinilor după acţiunea factorilor de stres termic corespund perfect 
cu cele caracteristice pentru partea aeriană a plantelor. Este evident, că eficacitatea 
proceselor de regenerare a plantelor în urma efectelor negative ale factorilor de stres 
depinde nu numai de rezistenţa iniţială, dar şi de eficacitatea proceselor de recuperare a 
deteriorărilor [8]. În aşa fel, pentru a aprecia corect rezistenţa genotipurilor şi speciilor 
la factorii de stres este necesar de apreciat influenţa componentelor, ce determină 
rezistența primară şi capacitatea de recuperare a deteriorărilor provocate de factorii de 
stres, precum şi diferite mecanisme, ce asigură diminuarea, sau chiar evitarea, influenţei  
factorului de stres.

concluzii
Creşterea plantulelor de castravete după expunerea seminţelor germinate la 1. 

diferite doze ale ŞT dă posibilitatea de a determina specificul schimbării stării lor în 
diferite zone ale dozei ŞT, precum şi strategiile de supravieţuire a lor în condiţii de 
stres termic. Diminuarea acumulării biomasei plantulelor după aplicarea ŞT cu doze 
moderate ale ŞT este determinată de reacţiile celulelor meristemelor apicale, care la 
rădăcinile secundare sunt mai rezistente faţă de stresul termic, în comparație cu cele ale 
meristemului rădăcinii primare. 

Activitățile de ameliorare a plantelor rezistente la factorii de stres şi de 2. 
elaborare a agrotehnicii de cultivare a lor pot fi realizate doar cunoscând mecanismele 
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de menţinere a eterogenităţii rezistenţei şi a capacităţii de recuperare a deteriorărilor la 
diferite celule, ţesuturi şi organe ale plantelor.
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