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Rezumat
Pentru elucidarea particularităţiilor manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia 
Glycine max L. la condiţii modificate de asigurare cu apă şi conţinutului sporit de săruri 
în sol în diferite faze ale ontogenezei au fost studiaţi unii parametri ai statusului hidric şi 
parametrii de productivitate primară. Acţiunea secetei timpurii de scurtă durată (în faza 
I frunze trifoliate) asupra plantelor de soia s-a manifestat prin suprimarea proceselor 
de creştere şi acumulării  masei uscate, însă menţinându-se evident o stabilitate mai 
pronunţată a statusului apei, iar la plantele crescute pe fondal salinizat în această fază 
se atestă o diminuare uşoară a conţinutului relativ al apei. În faza de înflorire şi formare 
a păstăilor seceta târzie (inclusiv şi intermitentă) condiţionează diminuarea esenţială a 
acestui indice. la acţiunea secetei intermitente pe fondal salinizat esenţial diminuează, 
faţă de plantele martor, şi potenţialul apei în rădăcini şi tulpini, iar gradientul potenţialului 
hidric în sistema “tulpini - rădăcini” devine pozitiv. În această fază a ontogenezei acţiunea 
factorilor stresogeni în studiu condiţionează o reducere considerabilă a proceselor de 
creştere şi productivitate a plantelor, dauna fiind de câteva ori mai mare decât dauna 
provocată de acţiunea secetei timpurii restante. După indicii de productivitate cea mai 
sensibilă la stresul hidro- salin se evidenţiază producţia de seminţe a plantelor. Indexul 
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toleranţei la acţiunea complexă a secetei şi conţinutului sporit de săruri în sol, calculat 
după indicii statusului hidric şi producţia de seminţe, este mai înalt la soiul Alina 
comparativ cu soiul Aura, iar cel calculat după masa uscată a plantelor - este mai înalt la 
soiul Aura în comparaţie cu soiul Bucuria, ceea ce corespunde cu rezistenţa mai înaltă 
acestui soi la conţinut sporit de săruri.
Cuvinte cheie: soia Glycine max L., adaptare, asigurare insuficientă de umiditate, conţinut 
sporit de săruri, statusul hidric
Depus la redacţie 5 septembrie 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducere
Teritoriul Republicii Moldova pe parcursul perioadei estivale se caracterizează 

cu secete, temperaturi supra optimale [3], precum şi cu mineralizarea sporită a apelor 
de suprafaţă şi freatice [16] şi cu un nivel sporit de alcalizare (pH 8 şi mai mare ) 
[16,17], ce condiţionează acţiune stresogenă de diferită intensitate şi manifestare în 
timp asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Aproape fiecare proces la plante, direct 
sau indirect, depinde de asigurarea cu apă. Modificarea status-ului hidric al plantelor se 
caracterizează prin schimbarea valorii potenţialului apei ψw, conţinutului relativ a apei 
în frunze şi în final influenţează indicii de creştere, masa uscată, coraportul tulpină-
rădăcină [4]. Menţinerea statusului hidric şi a funcţiilor plantelor la un nivel înalt când 
valorile potenţialului hidric sunt joase, de asemenea şi restabilirea funcţiilor plantelor 
după acţiunea stresului hidric – acestea sunt mecanismele fiziologice de bază, care 
contribuie la menţinerea recoltei înalte în condiţii de secetă repetată [2]. 

Scopul investigaţiilor a fost studierea particularităţilor manifestării proceselor de 
adaptare a plantelor de soia la condiții modificate de asigurare cu apă şi conţinutului 
de săruri în sol în diferite faze ale ontogenezei. 

Materiale şi metode de cercetare
Cercetările au fost efectuate în baza experienţei montate în complexul de vegetaţie 

al institutului cu diferite soiuri de soia omologate în R. Moldova (Aura, Alina, Bucuria, 
Clavera şi Amelina). Plantele au fost crescute în vase de vegetaţie cu 10 kg sol absolut 
uscat, fiind create condiţii de secetă şi salinizare în 2 faze: I - în faza primei frunze 
trifoliate (secetă timpurie) şi a II-a – faza de înflorire şi formare a păstăilor (secetă 
târzie). În prima fază o parte din vase (din martor nesalinizat) au fost trecute pe fondal 
de insuficienţă de umiditate, 70→40 % CTA, timp de 4-5 zile şi menţinute pe fondal 
40% CTA 4-5 zile. Apoi plantele au fost trecute la 70% CTA. Altă parte din vase (din 
martor ne salinizat) au fost trecute pe fondal de insuficienţă de umiditate în faza de 
înflorire şi formare a păstăilor, 70→40 % CTA timp de 4-5 zile şi menţinute pe fondal 
40% CTA 4-5 zile. Apoi plantele au fost trecute la condiţii optimale de umiditate.  
A treia parte din vase (din martor ne salinizat şi salinizat) au fost trecute pe fondal de 
insuficienţă de umiditate în faza primei frunze trifoliate şi în faza de înflorire şi formare 
a păstăilor, 70→40→70→40 % CTA timp de 4-5 zile şi menţinute pe fondal 40% CTA 
4-5 zile. Apoi plantele au fost trecute la 70% CTA.

Pentru evaluarea şi compararea acţiunii stresului hidric în fiecare din aceste 
perioade ale ontogenezei, inclusiv şi celui intermitent, au fost folosite datele cu privire 
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la suprafaţa foliară a plantelor [20], potenţialul hidric în sistema tulpini - rădăcini [21], 
modificarea/stabilitatea statusului hidric.

Parametrii unor componente ale status-ului apei au fost determinaţi prin aplicarea 
metodelor clasice [1,6,11,14], potenţialul apei conform [5,8,9,13-18], suprafaţa foliară 
- după dimensiunile lineare ale limbului [15,20], determinarea masei totale (uscate) a 
unei plante - conform [12].

Prelevarea mostrelor pentru determinarea indicilor în studiu a fost efectuată la 
sfârşitul fiecărei perioade de secetă

Rezultate şi discuţii
Acţiunea secetei timpurii (în faza I frunze trifoliate) asupra plantelor de soia (soiurile 

Clavera şi Amelina) s-a manifestat prin suprimarea proceselor de creştere şi acumulării 
masei uscate (productivităţii primare). La sfârşitul perioadei de secetă suprafaţa foliară 
a plantelor s. Clavera a constituit doar 48%, masa uscată 67% faţă de valorile acestor 
indici la plantele martor, iar la plantele s.Amelina – respectiv 59% şi 61% (Tab. 1). In 
rezultatul salinizării solului, care a fost efectuată la montarea experienţei, în această 
fază suprafaţa foliară a plantelor ambelor soiuri a constituit 79-87%, masa uscată - 75-
93%, respectiv, faţă de martor ne salinizat.

Tabelul 1. Suprafaţa foliară (сm2) şi masa uscată (g) a plantelor de soia în faza I frunze 
trifoliate în condiţii de umiditate scăzută şi conţinut sporit de săruri în sol (experinţa de 
vegetaţie, 29 ZDS).

Varianta
Suprafaţa foliară (сm2) masa uscată (g)
Clavera Amelina Clavera Amelina

sol nesalinizat, 70% CTA (martor) 127 ±8 135 ±10 1,04 ±0,03 1,10 ±0,04
sol salinizat, 70% CTA 101 ±11 117 ±17 0,78 ±0,04 1,02 ±0,06

sol ne salinizat, 40% CTA 61 ±5 80 ±6 0,70 ±0,02 0,68 ±0,03

De menţionat că în această fază timpurie a ontogenezei se manifestă evident o 
stabilitate mai pronunţată a statusului apei în frunzele plantelor de soia supuse stresului 
hidric de scurtă durată. In rezultatul acţiunii primei secete conţinutul relativ al apei 
în frunzele ambelor soiuri se menţine la un nivel destul de înalt, practic la nivelul 
plantelor martor, iar pe fondalul salinizării în această fază se atestă o diminuare uşoară 
(cu 0,7-4,1%) a conţinutului relativ al apei în frunzele ambelor soiuri faţă de martorul 
ne salinizat (Tab. 2).

După cum rezultă din datele expuse în tabelele 1 şi 2, în faza primei frunze trifoliate 
stresul hidric a fost moderat.

În rezultatul acţiunii secetei repetate (în faza de înflorire, 60 ZDS) şi numai a 
secetei târzii conţinutul relativ al apei în frunzele plantelor de ambele soiuri a diminuat 
esenţial, atât pe fondal ne salinizat, cât şi pe fondal salinizat, până la 60-70% (Tab. 2). 
Se modifică considerabil şi potenţialul apei. Conform datelor din tabelul 3 la acţiunea 
secetei intermitente, 40% CTA, pe fondal ne salinizat potenţialul apei în tulpinile şi 
rădăcinile plantelor de s. Clavera diminuează cu 0,80 ÷ 0,88 МPа; pe fondal salinizat 
potenţialul apei în aceste organe diminuează cu 0,75 ± 1,06 МPа. 

În aceste condiţii potenţialul apei în rădăcinile şi tulpinile plantelor de soia s. Amelina 
la fel diminuează, faţă de mărimea potenţialului la plantele martor, cu 0,71÷0,80 МPа 
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pe fondal ne salinizat şi cu 0,86÷1,35 МPа, respectiv, pe fondal salinizat (tab. 4).  
În dependenţă de valorile potenţialului apei şi gradul de diminuare în tulpini şi rădăcini 
se modifică şi gradienţii acestui indice în sistema plantei integre.

Tabela 2. Conţinutul relativ al apei în frunze la sfârşitul fiecărei perioade de secetă 
(prima - în faza I frunze trifoliate; a doua - în faza de înflorire şi formare a păstăilor). 

Fondul

Conţinutul relativ al apei în frunze (% din 
saturaţie) la sfârşitul fiecărei perioade de secetă

faza I frunze trifoliate 
(25 ZDS)

faza de înflorire şi 
formare a păstăilor (60 

ZDS)
umiditatea, % CTA salinizarea Clavera Amelina Clavera Amelina

70 ne salinizat 91,3 ±0,7 87,1 ±0,8 89,2 ±2,7 84,4 ±1,6
70→40 ne salinizat 89,1 ±0,1 87,8 ±0,8 89,7 ±0,9 90,8 ±2,4

70→40→70→40 ne salinizat 89,1 ±0,1 87,8 ±0,8 63,2 ±2,8 66,7 ±0,5
70→70→70→40 ne salinizat 91,3 ±0,7 87,1 ±0,8 66,2 ±1,5 64,9 ±5,5

70 salinizat 87,2 ±1,6 86,4 ±0,6 94,1 ±0,5 91,4 ±0,9
70→70→70→40 salinizat 87,2 ±1,6 86,4 ±0,6 67,0 ±1,0 72,8 ±0,8

Tabela 3. Dinamica potenţialui hidric în sistema tulpini - rădăcini a plantelor de soia, 
s. Clavera ,după acţiunea repetată şi complexă a secetei şi salinizării.

Fondul 
umiditatea, % CTA              salinizarea solului

Potenţialul hidric, MPa

rădăcini tulpini
70% (martor) ne salinizat - 0,19 ± 0,00 - 0,27 ± 0,14

70→40→70→40 ne salinizat - 0,99 ± 0,11 - 1,15 ± 0,46
70→40→70→40 salinizat - 1,25 ± 0,02 - 1,02 ± 0,13

În aceste condiţii potenţialul apei în rădăcinile şi tulpinile plantelor de soia s. Amelina 
la fel diminuează, faţă de mărimea potenţialului la plantele martor, cu 0,71÷0,80 МPа 
pe fondal ne salinizat şi cu 0,86÷1,35 МPа, respectiv, pe fondal salinizat (tab. 4).  
În dependenţă de valorile potenţialului apei şi gradul de diminuare în tulpini şi rădăcini 
se modifică şi gradienţii acestui indice în sistema plantei integre.

Tabela 4. Dinamica potenţialui hidric în sistema tulpini - rădăcini a plantelor de soia 
s. Amelina, după acţiunea repetată şi complexă a secetei şi salinizării. 

Fondul 
umiditatea, % CTA              salinizarea solului

Potenţialui hidric, MPa

rădăcini tulpini

70% (martor) ne salinizat - 0,21 ± 0,01 - 0,26 ± 0,08

70→40→70→40 ne salinizat - 0,92 ± 0,16 - 1,06 ± 0,06

70→40→70→40 salinizat - 1,56 ± 0,02 - 1,12 ± 0,08

Pe fondal ne salinizat gradientul potenţialului hidric în sistema “tulpini- 
rădăcini” este negativ (-0,06 ÷ -0,15 МPа), iar pe fondal salinizat ∆Ψt-r devine pozitiv  
(+0,34 Мpа), ceea ce împiedică mişcarea fluxului apei din sol în frunze (Tab. 5).
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Tabela 5. Dinamica gradienţilor potenţialului hidric în sistema “tulpini - rădăcini” 
(∆Ψt-r) a plantelor de soia (mediu pe două soiuri) după acţiunea repetată şi complexă a 
secetei şi salinizării. 

Fond ∆Ψt-r, MPa
umiditatea salinizarea

70% ne salinizat -0,06 ± 0,01
70→40→70→40 ne salinizat -0,15± 0,01
70→40→70→40 salinizat +0,34± 0,10

După cum rezultă din datele tabelelor 2-5, în faza de înflorire şi formare a păstăilor 
influenţa factorilor stresogeni în studiu se manifestă într-o măsură mai mare, decât în 
faza primei frunze trifoliate.

În rezultatul acţiunii numai a secetei târzii şi secetei repetate (în faza de înflorire, 
60 ZDS) suprafaţa foliară şi masa uscată a plantelor de ambele soiuri a diminuat, atât 
pe fondal ne salinizat, cât şi pe fondal salinizat (Tab. 6). În mediu (la ambele soiuri şi 
ambele fonduri de salinizare) diminuarea suprafeţei foliare a constituit 41±2%. 

Datele obţinute demonstrează că la acţiunea doar a unei secete (pe fondal ne 
salinizat), dar in diferite perioade ale ontogenezei, pentru ambele soiuri de soia suprafaţa 
foliară si masa uscată rezultată după sfârşitul ambelor perioade de secetă a diminuat mai 
mult la acţiunea secetei târzii decât la acţiunea numai a secetei timpurii. La sfârşitul 
acestei faze (60 ZDS) mărimea suprafeţei foliare a plantelor martor a constituit 14-16 
dm2, suprafaţa foliară a plantelor ce au suportat doar seceta timpurie fiind de 11 dm2, 
în timp ce suprafaţa foliară a plantelor, ce au suportat numai seceta târzie, a constituit  
7-8 dm2. La acest termen (60 ZDS) masa uscată a unei plante martor era de 14-15 g, 
masa uscată a plantelor ce au suportat numai seceta timpurie -13 g, in timp ce masa 
uscată a plantelor ce au suportat doar seceta târzie a constituit -10 g. Suprafata foliară si 
masa uscată a plantelor, ce au suportat ambele secete, nu s-au deosebit veridic de indicii 
plantelor, ce au suportat doar seceta târzie.

Tabela 6. Suprafaţa foliară şi masa vegetativă uscată la sfârşitul perioadei a doua de 
secetă (63 ZDS).

Fondal Suprafaţa foliară (dm2) Masa uscată (g)
umiditatea, % CTA salinizarea Amelina Clavera Amelina Clavera

70 ne salinizat 13,8 ± 0,2 16,1 ± 1,2 14,2 ± 1,2 14,8 ± 0,6
70→40 ne salinizat 11,4 ± 1,3 10,8 ± 0,8 12,8 ± 1,2 13,2 ± 1,1

70→40→70→40 ne salinizat 8,2 ± 0,7 8,5 ± 0,6 8,5 ± 0,8 10,0 ± 0,4
70→70→70→40 ne salinizat 7,0 ± 0,4 7,7 ± 0,8 10,1 ± 0,6 10,3 ± 0,5

70 salinizat 13,2 ± 2,3 14,2 ± 1,9 14,6 ± 1,2 17,1 ± 1,4
70→70→70→40 salinizat 8,0 ± 0,9 9,0 ± 1,4 9,2 ± 0,6 11,0 ± 0,5

În baza datelor expuse în tabela 6 putem concluziona că: a) dauna provocată 
plantelor de acţiunea secetei timpurii(30 ZDS) este comparabilă cu efectul salinizării 
slabe permanente; b) dauna provocată plantelor de acţiunea secetei târzii (60 ZDS) 
este de сâteva ori mai mare decât dauna secetei timpurii restante; c) la plantele supuse 
acţiunii a două secete, seceta timpurie parţial reduce dauna provocată de seceta târzie, 
însă efectul nu depinde de soi, deci aceasta este o legitate biologică generală.
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În condiții de salinizare acțiunea stresului include un mecanizm complex, ce constă 
din 2 faze - osmotică și toxică [19]. Dacă acumularea osmotică a sărurilor depinde de 
concentraţia sărurilor în sol, atunci cea toxică depinde de transpiraţia plantelor. Datele 
obţinute într-o experienţă de vegetaţie cu plante de două soiuri de soia denotă că în faza 
de înflorire (75 ZDS) frunzele plantelor de s. Aura se caracterizează printr-o activitate 
sporită a fotosintezei si intensitate scăzută a intensităţii transpiraţiei (IT), în comparaţie 
cu s.Bucuria, ce determină o eficacitate mai înaltă a utilizării apei la acest soi (Tab. 7). 

Tabela 7. Intensitatea transpiraţiei (IT), fotosintezei(IF) si coeficientul de transpiraţie 
(IT/IF) la frunzele plantelor de soia pe fondal înalt (70%) de asigurare cu apă (75 ZDS, 
FAP 1100 μmoli cuanti/m2/sec). 

Indici
Soiul

Aura Bucuria
IF, μмоль СО2*м-2*sec-1 11,6±1,1 9,8±0,5
IТ, ммоль Н2О*м-2*sec-1 3,2±0,5 3,7±0,4

IТ/IФ, г Н2О/г СО2 108±10 155±20

După cum se observă din tab. 8, la cultivarea plantelor de aceste soiuri (Aura şi 
Bucuria) pe sol cernoziom (udarea plantelor cu apă distilată) conţinutul de Na în frunze 
era nu prea mare, 100 ppm, dar totuși depăşea conţinutul de 10 ppm, ce se consideră 
adecvat [10], iar raportul K /Na în frunzele plantelor de ambele soiuri a înregistrat valori 
înalte - 100 şi mai mult. Către termenul de 90 ZDS (faza de împlinire a seminţelor) în 
frunze s-a acumulat mai puţin de 100 ppm de sodiu, pe când pe fondal cu conţinut sporit 
de bicarbonat în sol 106-240 ppm, totodată mai mult natriu s-a acumulat în frunzele 
s.Bucuria, a cărui transpiraţie este mai înaltă; acest soi se caracterizează si printr-o 
valoare mai mică a raportului K/Na în frunze (Tab. 8). 

Tabela 8. Influența asigurării insuficiente cu apă și a continutului sporit de bicarbonat 
în sol asupra unor parametri ai statusului hidric și mineral a frunzelor (faza de împlinire 
a semintelor) și a masei uscate a plantelor de soia (135 ZDS).

soiul  dificitul 
hidric, %

conţinutul de 
apă, mg/mg m.u.

Na, 
ppm K, % K/Na masa uscată 

a plantelor, g
indexul

toleranţei (conf. m.u.)

70% CTA(martor)
Aura 5,2±0,8 2,15±0,03 65 0,89 137 19,8 ± 1,8 100,0
Bucuria 13,9±0,8 2,04±0,04 72 0,72 100 20,8 ± 1,9 100,0

două secete, 35% 
Aura 47,7±3,4 2,03±0,03 84 1,01 120 13,2 ± 1,9 66,7
Bucuria 34,8±3,4 1,71±0,03 99 0,78 79 14,2 ± 1,0 68,3

două secete, 35% + bicarbonat
Aura 23,3±3,4 1,87±0,03 106 0,93 88 16,5 ± 1,9 83,3
Bucuria 40,1±3,4 1,78±0,03 240 0,88 37 11,4 ± 1,3 54,8

E cunoscut faptul, că rezistenţa speciilor sălbatice de soia este determinată de 
capacitatea lor de a minimiza conţinutul de Na în frunze [7]. Datele din tab. 8 privitor 
la statusul mineral si hidric al frunzelor plantelor de soia pe fondal de secetă repetată 
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(35% CTA în fazele de butonizare-înflorire si împlinire a seminţelor) denotă că la 
plantele de ambele soiuri conţinutul de apă si raportul K/Na au diminuat pe fondal 
de conţinut sporit de bicarbonat în sol comparativ cu solul martor (fără adaos de 
bicarbonat), însă pe ambele fonduri valorile acestor indici (conţinutul de apă si raportul 
K/Na în frunze) rămân mai înalte la soiul Aura. Modificările statusului mineral 
si hidric al plantelor de soia a influenţat într-o măsură diferită asupra masei uscate 
a plantelor. Atât după indicii statusului hidric si mineral al plantelor, cât si după 
masa uscată a plantelor, mai rezistent la conţinutul sporit de bicarbonat în sol este  
soiul Aura faţă de soiul Bucuria (Tab. 8). 

Analiza comparativă a indicilor în studiu permite să concluzionăm că indexul 
toleranţei la stresul hidro-salin calculat în baza indicilor statusului hidric al organelor 
plantelor este mai înalt la soiul Alina faţă de soiul Aura (tab. 9).

Таbelа 9. Indexul toleranţei (IT) organelor plantelor de soia supuse acţiunii complexe 
a insufucienţei de umiditate şi conţinutului sporit de săruri în sol conform conţinutului de 
apă (sfârşitul secetei repetate, 95 ZDS). 

Organul
plantei

Aura Alina
conţinutul de apă,

mg/mg m.u. IT,
%

conţinutul de apă,
mg/mg m.u. IT,

%70% CTA 
(martor)

35% CTA
+ salinizare

70% CTA 
(martor)

35% CTA
+ salinizare

Frunze 2,23 ±0,08 1,94 ±0,09 87,0 2,00 ±0,65 1,89 ±0,09 94,5

Tulpini 2,20 ±0,21 1,65 ± 0,23 75,0 2,15 ±0,18 1,97 ± 0,20 91,6

Rădăcini 4,87 ±0,42 1,65 ± 0,04 33,9 2,90 ±0,21 1,75 ± 0,04 60,3

Таbelа 10. Indexul toleranţei (IT) plantelor de soia supuse acţiunii complexe a 
insufucienţei de umiditate şi conţinutului sporit de săruri în sol conform indicilor 
productivităţii plantelor. 

Indicii
Aura Alina

70% CTA 
(martor)

35% CTA
+ salinizare

IT,
%

70% CTA
(martor)

35% CTA
+ salinizare

IT,
% 

productivitatea 
semincieră, g/plantă 11,0 ±1,7 3,2 ± 0,2 29,1 9,3 ± 1,5 4,9 ± 0,6 52,7

masa uscată a unei plante, g 25,8 ± 1,1 12,1 ±0,8 46,9 25,3 ±6,2 16,4 ±0,3 64,8

Plantele s. Alina comparativ cu cele de s. Aura se evidenţiază şi prin valori 
mai înalte a indexului toleranţei la stresul hidro-salin calculat în baza indicilor de  
productivitate (tab. 10) .

Concluzii.
Adaptarea plantelor de soia Glycine max L. la modificările condiţiilor de asigurare 

cu apă şi conţinut sporit de săruri în faza timpurie a ontogenezei, primei frunze 
trifoliate, se manifestă prin menţinerea (stabilizarea) parametrilor statusului hidric la 
un nivel înalt, suprimarea proceselor de creştere şi productivităţii primare; acţiunea 
secetei, inclusiv intermitente, secetei şi salinizării în faza de înflorire şi formare a 

Fiziologia şi Biochimia Plantelor Fiziologia şi Biochimia Plantelor

http://code-industry.net/


64

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017

păstăilor condiţionează o diminuare esenţială a conţinutului de apă, potenţialului 
apei şi modificarea gradienţilor acestuia în sistema organelor plantei cu repercusiune 
asupra dimensiunii suprafeţei foliare, acumulării masei uscate şi productivităţii de  
seminţe a plantelor. 

Indexul tolerantei la stresul hidro- salin, calculat în baza indicilor statusului hidric 
si productivităţii de seminţe este mai înalt la soiul Alina comparativ cu soiul Aura. 
Indexul toleranţei la stresul hidro- salin calculat după masa uscată a plantelor este mai 
înalt la soiul Aura în comparatie cu soiul Bucuria, datorită unei rezistenţe mai înalte a 
acestui soi la salinizare. 
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