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Rezumat 
A fost studiată biomasa acumulată de către plantulele în vârsta de cinci zile, provenite din 

semințele diferitor soiuri de grâu (Triticum aestivum L.) martor și expuse la șocul termic 

(ȘT). Suprimarea creșterii mugurașului și a rădăcinilor a sporit odată cu sporirea 

temperaturii (+50°С, +51°С, +52°С și +53°С) de expunere la ȘT. Odată cu mărirea valorii 

temperaturii ȘT, biomasa endospermului semințelor inclusă în plantulă sau consumată 

pentru respirație în timpul germinării seminței și creșterii plantulei a scăzut, efectele ȘT 

fiind mai pronunțate asupra biomasei substanțelor endospermului inclusă în plantulă. Pentru 

a asigura rezoluția sporită a metodei de separare a soiurilor în conformitate cu rezistența la 

ȘT, a fost aplicată doza optimă (+52 0C) de expunere a semințelor la șocul termic (ȘTo). 

După expunerea semințelor diferitor soiuri de grâu la ȘTo, rata substanțelor uscate 

translocată din endosperm în rădăcini, muguraș, plantulă și cea consumată pentru respirație 

permite diferențierea soiurilor după rezistența lor la temperaturi înalte. Cu cât rezistența la 

temperaturi înalte a soiului este mai înaltă, cu atât procentul din masa substanțelor 

endospermului incluse în plantulă și consumate pentru respirație după expunerea semințelor 

la ȘTo a fost mai mare. Odată cu sporirea rezistenței soiului la temperaturi înalte, rata din 

masa endospermului inclusă în plantulă a sporit atunci când cea consumată pentru respirație, 

dimpotrivă, a scăzut. După expunerea la ȘTo, semințele soiurilor tolerante la temperaturi 

înalte au atins o eficiență metabolică mai înaltă decât cele ale soiurilor sensibile. Rezultatele 

https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.1.08

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847212000482
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847212000482
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847212000482
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847212000482
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00988472
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00988472
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00988472/94/supp/C


 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr1(343) 2021                        Fiziologia și biochimia plantelor                                             

 

61 
 

obținute au demonstrat că rezistența rădăcinilor la temperaturi înalte este mai sensibilă la 

ŞT în comparație cu cea a mugurașului. Metoda de determinare a rezistenței la acțiunea 

temperaturilor înalte a soiurilor de grâu în baza capacității semințelor expuse la ȘTo de a 

mobiliza substanțele de rezervă pentru germinare și creștere este rapidă și asigură 

diferențierea soiurilor de grâu în corespundere cu rezistența lor primară la temperaturi 

înalte. 

Cuvinte cheie: Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi 

înalte, metodă accelerată. 
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Introducere 
Viabilitatea și productivitatea grâului comun de toamnă în mare măsură depinde de 

manifestarea mecanismelor de rezistență a plantelor față de acțiunea temperaturilor 

extreme, negative sau pozitive, persistente pe parcursul perioadei de vegetație. În 

legătură cu schimbările climatice, variația temperaturii în perioada de creștere și 

dezvoltare a plantelor reprezintă unul dintre cei mai importanți factori ce limitează 

productivitatea plantelor. În Republica Moldova productivitatea grâului este 

semnificativ limitată de acțiunea temperaturilor înalte, primăvara și vara. Acestea 

creează probleme grave în agricultură [15]. Conform prognozelor publicate se 

preconizează că temperatura aerului v-a crește cu 0,2oC în fiecare deceniu, ceia ce v-a 

cauza creșterea temperaturii cu 1,8-4oC către anii 2100 [5]. De aceea, un interes deosebit 

prezintă determinarea mecanismelor de rezistență a plantelor la acțiunea temperaturilor 

înalte, în vederea soluționării problemelor practice de reproducere și selectare a unor 

genotipuri tolerante la acțiunea temperaturilor înalte [17]. Mecanismele de rezistență la 

temperaturi înalte sunt complexe și depind de adaptările morfologice,  fiziologice, 

biochimice și genetice ale plantelor [19]. Rezistența asigurată de către diferite 

componente de adaptare variază de la genotip la genotip, depinzând de faza ontogenezei 

[16]  și de specificitatea condițiilor de mediu [8, 12]. Diferite genotipuri de grâu diferă 

substanțial după toleranța lor la stresul termic [3]. Lipsa unor criterii eficiente de 

selectare a genotipurilor este un impediment în obținerea unor cultivare  tolerante la 

temperaturi înalte [18]. Pentru detectarea genotipurilor cu componentele de  

adaptabilitate veritabile pentru rezistența în corespundere cu creșterea temperaturii 

mediului  este esențial de elaborat metode de evaluare accelerată a rezistenței plantelor 

la temperaturi înalte [7]. 

În experimentele de teren, screeningul diferitelor soiuri este cea mai fiabilă 

abordare pentru a evalua toleranța lor la temperaturi înalte. Cu toate acestea, testarea 

toleranței  grâului comun de toamnă necesită 3-5 ani de cultivare în condiții de câmp, pe 

o suprafață destul de mare în cazul testării concomitente a mai multor genotipuri. Din 

cauza complexității proceselor care influențează viabilitatea rezistenței plantelor de grâu 

la temperaturile sezoniere, apare problema evaluării fiabile a rezistenței genotipurilor la 

arșiță [22]. Testele clasice de toleranță efectuate în condiții de teren, din cauza 

instabilității temperaturii de primăvară și vară, sunt durabile și dau rezultate incerte. 

Testarea toleranței la temperaturi înalte efectuată în camerele climatice poate fi realizată 

numai cu un număr limitat de genotipuri, care este laborioasă, de lungă durată și 
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costisitoare. Diferite tehnici de evaluare a toleranței la secetă a plantelor de grâu în 

condiții de laborator au fost dezvoltate și utilizate pentru soluționarea problemei. Dintre 

acestea, menționăm  unele metode de selecție a genotipurilor culturilor împotriva șocului 

provocat de temperaturile pozitive, cum ar fi determinarea unor indici morfologici [10, 

2], fiziologici [13] și moleculari [23]. Metodele menționate sunt costisitoare, de lungă 

durată, de obicei, nu rezolvă problema. În cercetările anterioare noi am demonstrat că 

este posibil de diferențiat genotipurile de grâu după rezistența lor primară la îngheț în 

baza specificității utilizării substanțelor de rezervă a semințelor pentru germinare și 

creștere a plantulelor [26].  Ulterior, noi am decis să utilizăm acest parametru și pentru 

testarea posibilității de a determina diferența de rezistență primară la temperaturi înalte 

a diferitelor soiuri de grâu. Literatura științifică sugerează că  selecția naturală a presupus 

armonizarea raportului dintre resursele alocate pentru supraviețuirea plantei-mamă și 

productivitatea descendenților în condiții reale [9, 24]. În cazul alocării excesive a 

resurselor pentru rezistență sau insuficiența lor poate reduce numărul semințelor formate 

sau supraviețuirea descendenților [4, 25]. Astfel, „costul rezistenții” este un parametru 

important care determină viabilitatea plantelor și obținerea descendenților. Acest 

parametru este necesar să se ia în considerare la selectarea genotipurilor plantelor pentru 

cultivare în condiții specifice [20]. Prin urmare, o alegere rațională a genotipurilor 

plantelor pentru cultivare într-o anumită zonă este posibilă pe baza luării în considerare 

a „costului rezistenței”. Eficiența proceselor metabolice activate în timpul germinării 

semințelor și mobilizarea rezervelor din endosperm pentru a dezvolta plantulele în 

stadiul inițial al ontogenezei influențează viabilitatea și productivitatea grâului [1]. Rata 

substanțelor stocate în semințele utilizate în scopurile menționate poate varia în funcție 

de genotip și condițiile de cultivare [9].  

În acest articol sunt prezentate rezultatele evaluării resurselor acumulate sau 

consumate de diferite soiuri de grâu (Triticum aestivum L.) din endosperm după 

expunerea anterioară a semințelor ȘT. Metoda de evaluare a „costului” alocat pentru 

menținerea viabilității semințelor, germinarea și creșterea plantulelor a presupus 

determinarea cantității din biomasa endospermului inclus în plantula integră și separat 

în rădăcini și în muguraș, precum și estimarea cantității masei neutilizate a 

endospermului și cea consumată pentru respirație. Pe lângă acestea a fost determinată și 

eficacitatea metabolică a semințelor. 
 

Metode și materiale 
În cercetare, au fost utilizate semințele genotipurilor de grâu Moldova 5, Moldova 

11, Moldova 66, Cuialnic, Pisanca, Misia și Blagodarca multiplicate pe câmpul 

experimental al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Chișinău, R. 

Moldova.  

Cercetarea a fost divizată în două etape și prin urmare, metoda elaborată constă din 

două părți. Prima parte a fost destinată pentru a determina valorile ratelor biomasei 

endospermului  translocate în rădăcini, muguraș, plantulă și consumate pentru respirație 

precum și rata neutilizată din semințele soiului Moldova 5 expuse preliminar  șocului 

termic (ȘT) cu diferite temperaturi. A doua parte - pentru a cerceta influența șocului 

termic optimal (ȘTo) asupra semințelor diferitor soiuri cu scopul de a le diferenția în 

funcție de nivelul de rezistență la temperaturi ridicate. ȘTo este doza optimală de 

expunere a semințelor la ȘT, după care 50% din semințe au germinat [14]. Din momentul 

inițial al experimentului semințele au fost dezinfectate prin imersie pe termen scurt în 

soluție de permanganat de potasiu 0,01%, urmată de clătire temeinică cu apă. După 36 
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ore de imersare în apă distilată la o temperatură de +40C, semințele îmbibate au fost 

divizate în cinci variante: un martor și patru experimentale, fiecare în trei  repetiții: 

(40x3) și respectiv (40x4x3) semințe. Ulterior, semințele au fost scufundate în apă cu 

temperatura corespunzătoare pe parcursul a 30 minute: semințele soiului Moldova 5 a 

variantei martor la 25°C, iar variantele experimentale la ȘT cu temperaturile +50°C, 

+51°C, +52°C, +53°C. Acuratețea menținerii temperaturii ȘT a fost de ± 0,1°C. Pentru 

germinare, semințele variantei martor și celei experimentale au fost semănate în caserole 

pe discuri de bumbac umede și incubate într-un termostat la întuneric pe parcursul a 120 

ore, la temperatura de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75-85%. În etapa 

următoare a fost studiată influența ȘTo (+52°C) asupra semințelor a șapte soiuri de grâu 

comun de toamnă utilizate în experiment. În acest caz, pentru fiecare soi a fost pregătit 

un nou lot de semințe conform procedurii de mai sus, cu singura diferență că semințele, 

după îmbibare, au fost împărțite în varianta martor și  varianta experimentală în trei 

repetiții fiecare. În total, pentru șapte soiuri, au fost semănate 1680 de semințe (240 

semințe pentru fiecare soi), câte (3x40) semințe atât pentru varianta martor cât și pentru 

cea experimentală.  La sfârșitul perioadei de incubare, biomasa uscată a rădăcinilor 

(MUR) și a mugurașului (MUM), biomasa uscată a  seminței până la  germinare (MUS0) 

și biomasa uscată a seminței (MUSi) după germinare și creșterea plantulelor a fost 

determinată pentru toate variantele. Pentru a determina biomasa uscată, materialul 

vegetal a fost incubat în camera climatică la temperatura de 1050C până la atingerea unei 

mase constante. Pentru a determina rata biomasei endospermului translocată în rădăcini, 

muguraș, plantulă, biomasa endospermului neutilizată și consumată pentru respirație a 

fost estimată în primul rând cantitatea de biomasă eliminată pentru respirație a 

endospermului (MRE):  

MRE=MUS0 – (MUR+MUM+MUSi) 

Unde: MUS0 - biomasa uscată a seminței înainte de germinare, MUR - biomasa uscată a 

rădăcinilor, MUM - biomasa uscată a mugurașului, MUSi -  biomasa uscată a seminței 

după germinare (după 120 ore de la momentul amplasării semințelor în termostat). 

 Ulterior, ratele de biomasă a endospermului alocate pentru creșterea rădăcinilor 

(RMER), mugurașului (RMEM), plantulei (RMEP), endospermului neutilizat (RMNE) 

și eliminat pentru respirație (RMRE) au fost determinate după următoarele formule: 

RMER= (MUR / MUS0)*100 % 

  RMEM = (MUM / MUS0)*100 % 

RMEP = (MUP / MUS0)*100 % 

RMNE = (MUSi / MUS0)*100 % 

RMRE = (MRE / MUS0)*100 % 

Eficacitatea metabolică a semințelor (EMS) a fost evaluată utilizând raportul dintre 

biomasa uscată a plantulei și biomasa eliminată pentru respirație conform formulei [21]: 

EMS = (MUP/MRE)*100 %                                                       

Datele au fost prelucrate statistic, determinând valoarea medie și devierea standard 

[6].  

Rezultate și discuții 

Datele prezentate în Figura 1, demonstrează că odată cu creșterea valorilor 

temperaturilor care au provocat ȘT, fracțiunea substanțelor de rezervă consumate din 

endosperm pentru germinarea semințelor și creșterea plantulelor a scăzut. Biomasa 

consumată a endospermului a fost doar parțial inclusă în biomasa acumulată a plantulei, 

altă parte fiind consumată pentru respirație. Ea a fost consumată pentru menținerea 
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germinării semințelor, creșterii și viabilității plantelor. De asemenea, aceste date 

demonstrează că odată cu creșterea valorii temperaturii care a provocat ȘT, scăderea 

acumulării de biomasă a fost mai pronunțată în comparație cu cea a scăderii nivelului de 

respirație. Cu alte cuvinte, odată cu creșterea valorii temperaturii care a cauzat ȘT, 

procesele de acumulare a biomasei plantulelor au fost inhibate, la un nivel relativ mai 

ridicat în comparație cu cele ce au determinat consumul substanțelor endospermului 

pentru menținerea viabilității plantelor și creșterea fiecărei noi unități a biomasei 

acumulate de către plantulă. De exemplu, în rezultatul aplicării ȘT cu 53ᴼC RMNE a 

crescut de 1,52 ori (67/44) atunci când RMER, RMEM, RMEP și RMRE a diminuat 

respectiv de 2,8 (11/4), 1,7 (15/9), 2,1 (25/12), 1,5 (31/21) ori. Aceste rezultate sugerează 

că cu creșterea profunzimii stării de stres cauzată semințelor de ȘT crește raportul dintre 

masa substanțelor de rezervă alocate pentru repararea daunelor cauzate și normalizarea 

funcționării proceselor de creștere a biomasei plantulei în comparație cu cea alocată 

nemijlocit în masa acumulată de plantulă. Totodată s-a manifestat și creșterea ratei 

biomasei uscate rămase în endosperm (RMNE) după germinarea și creșterea plantulelor 

concomitent cu creșterea stării de stres a semințelor incubate la temperaturi tot mai înalte 

a ȘT. În același timp cu creșterea stării de stres sporește RMNE. Din cele menționate 

rezultă că raportul dintre biomasa endospermului care a fost inclusă în plantulă  și cea 

care a fost eliminată prin respirație pentru germinarea și creșterea plantulelor, reprezintă 

un parametru fundamental ce caracterizează starea fiziologică a semințelor expuse la ST. 

 

 

Figura. 1. Rata biomasei endospermului care a fost introdusă în rădăcini ( RMER), 

muguraș ( RMEM), plantulă ( RMEP), biomasei neutilizate a endospermului ( RMNE) 

și biomasei respirate a endospermului ( RMRE) față de biomasa totală a endospermului 

semințelor de grâu a soiului Moldova 5, care au fost incubate pentru germinare la +25°C 

pe parcursul a 120 ore în variantele martor și cele experimentale. Înainte de incubare 

pentru germinare și creștere semințele variantelor experimentale au fost expuse pe 

parcursul a 30 min la temperaturile de +50°С, +51°С, +52°С și +53°С. 

 

În așa fel, cu sporirea stării de stres a semințelor se manifestă concomitent sporirea 

RMNE și cea a ratei boimasei endospermului utilizată pentru fiecare unitate de biomasă 

formată a plantulei. Totodată, sub influența șocului termic se manifestă diminuarea ratei 

relative a biomasei endospermului eliminată pentru respirație și introdusă în plantulă. 

Din acest punct de vedere, rădăcinile au fost mai sensibile la ȘT în comparație cu 

mugurașul. 
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Valorile eficienței metabolice a semințelor soiului Moldova 5 sunt prezentate în 

Figura 2. Acestea indică faptul că cu creșterea valorii temperaturilor ȘT eficiența 

metabolică a semințelor diminuează. Rezultă că raportul dintre biomasa endospermului 

inclusă în plantule și cea consumată pentru respirație este un parametru fundamental care 

caracterizează starea fiziologică a semințelor expuse la ȘT și indirect rezistența lor la 

acțiunea temperaturilor ridicate. Datele incluse în Figura 2 demonstrează că în 

comparație cu varianta martor, la semințele expuse ȘT cu +53ᴼC eficacitatea metabolică 

a semințelor a diminuat de 1,4 (83/58) ori.  

 

 

Figura 2. Eficacitatea metabolică a semințelor (EMS) exprimată prin raportul dintre 

biomasa unei plantule către biomasa respirată a endospermului semințelor de grâu a soiului 

Moldova 5, care au fost incubate pentru germinare la +25°C pe parcursul a 120 ore în 

variantele martor și cele experimentale. Înainte de incubare pentru germinare și creștere 

semințele variantelor experimentale au fost incubate pe parcursul a 30 min la temperaturile 

de +50°С, +51°С, +52°С și +53°С. 

 

Eficiența metodei accelerate de determinare a rezistenței genotipurilor de grâu la 

acțiunea temperaturilor înalte, descrisă anterior, a fost testată și prin determinarea 

raportului masei substanțelor de rezervă ale endospermului alocată pentru acumularea 

biomasei plantulei,  precum și a celor alocate pentru respirație, față de masa totală a 

endospermului semințelor la diferite soiuri de grâu comun de toamnă, în variantele 

martor și cele experimentale. Procentul substanțelor de rezervă a endospermului alocat 

pentru respirație sau pentru acumularea biomasei plantulei și cel neutilizat, caracteristice 

pentru semințele soiurilor de grâu Blagodarca, Pisanca, Missia, Cuialnic, Moldova 11, 

Moldova 5 și Moldova 66 pentru variantele martor și cele experimentale sunt, respectiv 

prezentate în Figura 3a și 3b. În variantele martor valorile masei endospermului alocate 

pentru acumularea biomasei plantulelor, masei expirate și masei neutilizate ale 

endospermului variază respectiv între 20-27%,  24-29%, și 57 – 45 %.  

Analizând datele obținute în varianta experimentală observăm că valoarea 

procentului de mobilizare a substanțelor de rezervă ale endospermului introdus 

nemijlocit în biomasa plantulei nou formate este cu atât mai mare, cu cât rezistența 

genotipului la temperaturi ridicate este mai înaltă. De exemplu, dacă valoarea raportului 
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dintre biomasa sumară a semințelor soiurilor de grâu anterior apreciate ca rezistente la 

temperaturi înalte (Moldova 66, Moldova 5 și Moldova 11) și masa endospermului 

inclusă în plantulele obținute din semințele expuse la ȘT, denumită „rata relativă” a 

endospermului acumulată în biomasa plantulei, a variat între 17 și 20 %, atunci la 

plantulele soiurilor de grâu cu rezistență medie (Cuialnic, Pisanca) a fost egală cu 

aproximativ 14%, iar la genotipurile sensibile (Missia și Blagodarca) această rată a atins 

doar valorile 11 și 6%, (Figura 3b). Aceste rezultate demonstrează că cu cât rezistența 

genotipului la temperaturi înalte  este mai joasă, cu atât mai joasă este rata endospermului 

acumulată în biomasa plantulelor obținute din semințele expuse ȘT. 

 

a. 

b. 

Figura 3. Rata biomasei endospermului care a fost translocată în rădăcini ( RMER), 

muguraș ( RMEM), plantulă (  RMEP), biomasei neutilizate a endospermului ( RMNE) 

și biomasei respirate a endospermului ( RMRE) față de masa totală a endospermului 

semințelor diferitor soiuri de grâu, care au fost incubate pentru germinare la + 25oC pe 

parcursul a 120 ore în variantele martor și cele experimentale. Înainte de incubare pentru 

germinare și creștere semințele variantelor experimentale au fost expuse șocului termic pe 

parcursul a 30 minute la temperatura de +52°С. 

Datele prezentate în figura 3b sugerează că la genotipurile de grâu cu rezistență mai 

joasă la temperaturi înalte la fel diminuează rata endospermului alocată pentru respirație 

(parametrul RMRE), dar numeric mai puțin pronunțat. După expunerea semințelor la 

ȘT, rata endospermului inclusă în plantulele soiului Blagodarca a fost egală cu 6%, 

atunci când cea inclusă în plantulele soiului Moldova 66 a atins 20%. La aceste soiuri 
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rata masei neutilizate a endospermului a diminuat de la 76% până la 58%, respectiv. De 

asemenea, valori mai mari au fost caracteristice pentru valorile ratei masei respirate a 

endospermului față de cea inclusă în plantule, care la soiul Blagodarca a fost egal cu  

17%, iar la soiul Moldova 66 - 21%. De aici rezultă că semințele genotipurilor cu 

rezistență mai înaltă la acțiunea ȘT consumă mai mult pentru biomasa acumulată a 

plantulei, cât și pentru respirație în comparație cu cele mai puțin rezistente. 

Datele privind eficacitatea metabolică a semințelor  diferitor genotipuri de grâu 

apreciată în baza menținerii germinării și creșterii plantulelor în variantele martor și cele 

experimentale (după expunerea semințelor la ȘT) sunt prezentate în Figura 4. 

  

 

Figura 4. Eficacitatea metabolica a semințelor (EMS), exprimată prin raportul dintre 

biomasa unei plantule și biomasa endospermului respirat de către semințe la diferite soiuri  

de grâu,  care în timpul  germinării  au  fost  incubate la + 25°C pe parcursul a 120 ore,  în  

variantele  martor ( Martor) și experimentale ( ȘT+52). Înainte de incubare pentru 

germinare și creștere semințele variantelor experimentale au fost expuse șocului termic la 

+52°С pe parcursul a 30 min. 

Merită de menționat faptul că la diferite soiuri valorile în variantele martor EMS a 

variat între  86 și 96%, atunci când în cele experimentale acest parametru a variat între 

38 și 95%. Distribuția soiurilor de grâu în funcție de valorile EMS, confirmă rezultatele 

expuse mai sus. Aceste date caracterizează cantitatea de biomasă cheltuită de semințele 

diferitelor soiuri de grâu pe parcursul a 120 ore pentru menținerea viabilității, germinării 

și creșterii plantulelor. Cantitativ EMS reprezintă raportul dintre biomasa acumulată de 

plantă și cea consumată pentru respirație, evaluată separat pentru plantulele din varianta 

martor și experimentală [25]. Diferențele răspunsului soiurilor de grâu privind influența  

ȘTo asupra valorii EMS au fost cele mai înalte la semințele soiului Moldova 66 în 

comparație cu cele ale soiului Blagodarca. Valoarea EMS pentru soiul Moldova 66 și 

cea caracteristică pentru soiul Blagodarca  în varianta experimentală a atins 95% și 

respectiv 38%. 

Comparând aceste date cu cele prezentate în figurile 3a și 3b concluzionăm, că 

distribuția soiurilor, în conformitate cu valorile EMS, corespunde distribuțiilor 

caracteristice pentru alți parametri care caracterizează rezistența soiurilor de grâu la doza 

ȘTo. Deși distribuția soiurilor de grâu după valoarea EMS în variantele martor și 

variantele experimentale a fost identică, coeficientul de corelație fiind egal cu 0,88 

valorile lor în variantele experimentale au fost mai mari. Prin urmare, pentru 
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determinarea rezistenței soiurilor de grâu la temperaturi înalte în baza valorii EMS se 

recomandă determinarea acestui parametru la plantulele obținute din semințele prealabil 

expuse ȘTo.  

 

Concluzii 

În rezultatul expunerii semințelor diferitelor soiuri de grâu la ȘTo, se manifestă 

următoarele legități care permit aranjarea genotipurilor prin rezistența lor la temperaturi 

înalte: 

a) odată cu creșterea valorii temperaturii ȘT, rata masei endospermului semințelor 

inclusă în plantulă sau consumată pentru respirație în timpul germinării semințelor și 

creșterii plantulelor, scade, însă acest efect al ȘT este mult mai pronunțat asupra masei 

endospermului inclus în plantulă; 

b) cu cât rezistența genotipului la temperaturi înalte este mai mare, cu atât raportul dintre 

masa substanțelor de rezervă a endospermului inclusă în plantulă și cheltuită pentru 

respirație este mai mare după expunerea semințelor din diferite soiuri de grâu la ȘT.  

c) în timpul germinării semințelor și creșterii plantulelor soiurilor de grâu expuse la doze 

letale ale ȘT, rata masei endospermului incluse în plantule crește pe  când cea consumată  

pentru respirație, dimpotrivă, scade concomitent cu creșterea rezistenței la temperaturi 

înalte a soiului. 

 
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului Programului de Stat 20.80009.7007.07 

“Determinarea parametrilor ce caracterizează  starea de homeostază și de restabilire a ei 

după acțiunea temperaturilor extreme în scopul sporirii rezistenței și productivității 

plantelor în condițiile in vivo și in vitro”. 
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