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Rezumat
S-a stabilit că plantele de fasolea din speciile Phaseolus lunatus L., soiul Fetanisa, 
Phaseolus acutifolius Gray, soiul Acutifolius 5 și Phaseolus vulgaris L., soiul Nina, care 
au suferit o secetă moderată la faza „primei frunze trifoliate” mai ușor suportă stresul 
repetat la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor” datorită formării stres-memoriei. 
S-a demonstrat dependența formării memoriei de stres de rezistența constitutivă a 
genotipului și capacitatea de homeostatare a apei în țesuturi. 
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Introducere
Plantele, atât cele din flora spontană, dar mai cu seamă, cele de cultură, frecvent 

sunt expuse condiţiilor nefavorabile de creştere. Secetele moderate de scurtă 
durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, negativ se răsfrâng asupra productivităţii, 
dar contribuie la majorarea rezistenţei plantelor. Stimularea toleranței la un stres 
repetat prin preexpunerea la acțiunea diferitor factori de stres este bine cunoscută.  
Acest fenomen de călire a plantelor la secetă a fost observat încă în 1926 de I. Tumanov 
[31], care a arătat, că anumite plante de mezofite în condiţii de deficit de umiditate 
formează o rezistenţă, care facilitează trecerea lor prin condiţii de secetă. Cercetări cu 
plantele de grâu, orz, porumb, soia, etc. au demonstrat, că în procesul călirii se obţin 
modificări la toate nivelele ierarhice de organizare [1]. Plantele călite la secetă au un 
sistem radicular bine dezvoltat, o activitate de absorbţie mare a perişorilor absorbanţi, 
celulele absorbante au un potenţial osmotic redus, realizat prin creşterea conţinutului 
de substanţe osmotic active, etc. Fenomenul este legat de comutarea activităţii genelor, 
modificarea activităţii enzimelor, apariţia izo-enzimelor, sinteza unor noi proteine şi 
instalarea unor sisteme noi de reglare, care duc la majorarea toleranţei citoplasmei la 
deshidratare. Ding Y., Fromm M. și Avramova Z. [10] și Tetsu Kinoshita și Motoaki 
Seki [14] au demonstrat, că expunerea multiplă la stresul prin secetă condiționează un 
răspuns mai rapid și mai adecvat al plantei la o nouă situație de stres prin schimbarea 
expresiei paternului genelor comparativ cu plantele care în prealabil nu au fost expuse 
stresării prin secetă. Astfel de cercetări au condus la elaborarea conceptului despre 
existența la plante a stres-memoriei, prin care se subînțelege că expunerea la stresul 
următor plantele derulează un răspuns diferit decât cel care se accesează la plantele 
expuse pentru prima dată la condiții de stres [7]. Se presupune, că la plantele, ce au 
suportat un stres moderat la începutul vegetației, se poate forma așa zisa „memorie de 
stres” – capacitate de a reacționa adecvat la stresul repetat în timp [27-28]. O definiţie de 
stres-memorie şi informaţii despre existența la plante a memoriei despre stresul suportat 
a fost propusă de Trewavas A., ca o însușire a plantelor de a memoriza informația despre 
incidentele anterioare și care este folosită pentru optimizarea protecției ulterioare de la 
stresul repetat [24]. În lucrarea [12] se menționează, că imprimarea sau memoria de 
stres, poate fi definită ca „modificări structurale, genetice și biochimice, care au apărut 
ca urmare a expunerii preventive la stres și care face planta mai rezistenta la expunerea 
ulterioară la același factor de stres”. Expresarea anumitor gene, indusă de semnalele din 
mediul extern, are drept urmare activarea acelor mecanisme de protecție – hormonale, 
metabolice, de structură, etc., care asigură toleranța și supraviețuirea organismului în 
mediu nefavorabil moderat. Genele, care asigură schimbarea răspunsului plantei la 
următorul stres au fost definite ca o categorie de „gene ale memoriei” [11]. Pe de altă 
parte, în cazul în care stresul este prea sever, plantele pot fi afectate în mod negativ atât 
pe termen scurt cât și pe termen lung. Walter J., Nagy L., Hein R., și colab. [26] au 
arătat că seceta severă nu a dus numai la pierderea de biomasă la plantele ierboase, dar, 
de asemenea, și la reducerea fotosintezei și inhibarea aparatului fotosintetic atunci când 
plantele au fost expuse la o a doua secetă. Prin urmare, stresul sever la plantele dublu 
stresate poate avea ca rezultat efecte negative.

Care sunt mecanismele prin care planta stochează informația despre modificările 
asociate cu toleranța la stres și cum acestea asigură răspunsul adecvat la stresul succesiv 
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până în prezent nu se cunoaște. Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiți 
factori de stres, atât abiotic cât si biotic, este schimbarea status-ului apei [4; 19-22] 
și activizarea sistemelor de protecție antioxidantă. SRO sunt implicate în perceperea 
factorilor din mediul extern. Majorarea moderată a lor condiționează expresia genelor 
de protecție și inițierea proceselor adaptive [8] prin sintetiza și acumularea diferitor 
substanțe cu rol de protecție: proteinelor   specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [7]. 
Din literatura de specialitate [3; 18; 29] reiese că, modificarea presiunii hidraulice 
în organele plantei, cauzată de schimbarea concentrației ABA în condiții de secetă, 
servește, de rând cu semnale de natură chimică (pH, SRO, etc.) și hormonală, ca semnal 
pentru declanșarea subprogramelor antistres şi realizarea reacţiilor adaptive și de 
protecţie. Se menționează [3; 9; 18; 29], că la unele specii semnalele hidraulice sunt mai 
semnificative pentru inducerea răspunsului plantei la acţiunea factorului nefavorabil.

O altă posibilitate de a păstra o memorie de stres ecologic sunt modificările 
morfologice ale plantei, care rămân stabile un timp mai îndelungat [5; 13]. În aceste 
circumstanţe proprietăţile biologice ale culturii, formate pe parcursul evoluţiei speciei, 
se manifestă la nivel de organism ca un sistem adaptiv unic, exprimat prin formarea 
suprafeţei de evaporare respective, numărului de stomate, cutinizarea, pubescenţa 
frunzelor, viteza de dezvoltare şi vigurozitatea sistemului radicular, proporţia masei 
organelor vegetative şi reproductive, etc. [2].

Studiile privind mecanismele stres - memoriei plantelor sunt încă rare. Puţinele 
lucrări consacrate acestei laturi a problemei sunt efectuate în cea mai mare parte 
pe plante din flora spontană și lipsesc careva date privitor la mezofitele de cultură. 
Acestea, prin esența elucidării mecanismelor rezistenței și înțelegerii posibilelor 
căi de reglare, au o posibilă semnificație pentru agronomie în vederea elaborării 
strategiilor de management pentru stabilizarea productivității culturilor în legătură cu 
schimbările climatice viitoare. În această lucrare, pe exemplul plantelor de Phaseolus, 
expuse repetat la secetă, se argumentează ideea că particularitățile status-ului apei 
ar putea juca un rol important în formarea stres-memoriei și adaptării la condiții de  
fluctuație a umidității. 

Materiale și metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de fasolea din speciile Phaseolus 

vulgaris L., cv. Nina, Phaseolus lunatus L., cv. Fetanisa și Phaseolus acutifolius Gray, 
cv. Acutifolius 5. Reprezentanții acestor specii se deosebesc prin potențial diferit de 
rezistență la secetă. Plantele din specia Ph. vulgaris L. după caracterele ecologice 
se atribuie la mezofite, dezvoltă un sistem radicular viguros, orientat orizontal în 
stratul arabil, bine cresc și se dezvoltă în zonele cu umiditate suficientă. Se consideră,  
că sistemul radicular format de plantă la primele etape ale ontogenezei poate predetermina 
rezistenţa sau receptivitatea organismului la aprovizionarea cu apă la etapele  
ulterioare de dezvoltare. Plantele cu sistem radicular superficial slab suportă secetele 
din timpul vegetaţiei, însă eficient utilizează apa în urma ploilor torenţiale sau de scurtă 
durată [6]. Genotipurile de Ph. lunatus L. și Ph. acutifolius Gray, luate în studiu se 
deosebesc prin proprietăți morfogenetice de pre-adaptare la secetă. După caracterele 
ecologice plantele cultivarului Fetanisa se atribuie la xerofite, iar plantele de Acutifolius 
5 sunt tipic xerofite. La caracterele morfologice adaptive, ce contribuie la suportarea 
secetei de reprezentanții fasolei de lima și tepari se atribuie: frunze mici, pubescente, 
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cutinizare, strat cerifer, însușirea frunzelor de ași schimba poziția față de razele solare 
pe parcursul zilei, sistem radicular profund penetrabil cu suprafață absorbantă bine 
dezvoltată. 

În experiențele cu umiditatea dirijată, realizate în Complexul de vegetație al 
Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, plantele erau crescute în 
vase Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol. Regimul de umiditate se menținea prin udarea 
plantelor conform masei vasului cu sol și plantă respectiv. Stresul cauzat de secetă a 
fost modelat prin reducerea normei de udare de la nivelul 70% din capacitatea totală 
pentru apă a solului (CTA) până la nivelului de umiditate de 30% CTA. Menționăm, că 
tensionarea stresogenă de așa grad reprezintă o secetă, când umiditatea solului atinge 
valoarea de 1,2 – 1,3 coeficient de ofilire pentru plantele de Ph. vulgaris L.

Condiții de stres hidric au fost create: I ciclu de secetă - la faza „primei frunze 
trifoliate”; II ciclu de secetă – la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor”.

Schema experiențelor:
La faza „primei frunze trifoliate”
I variantă – martor, umiditate 70% CTA;
II variantă – 70-35% CTA;
La faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor”
I variantă – martor, umiditate 70% CTA;
II variantă – 70-35% CTA (primul ciclu de secetă);
III variantă – 70-35-70-35% CTA (al doilea ciclu de secetă);
Durata stresului hidric – 7 zile. Studiul caracterelor morfo-funcționale s-a efectuat 

după 7 zile de stres hidric și după I-a și a VII- ea zi de restabilire a condițiilor de 
umiditate optimă.

Pentru aprecierea particularităţilor status-ului apei al rădăcinilor, tulpinilor, 
frunzelor și păstăilor plantelor au fost determinaţi următorii indici: conţinutul total de 
apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate constantă la temperatura de 105ºC; 
deficitul de saturaţie în frunze – exprimat în procente de la saturația deplină; capacitatea 
de reținere a apei în ţesuturi s-a caracteriza prin apa reținută după 2 ore de ofilire 
experimentală, exprimată în procente faţă de conţinutul ei iniţial. Conținutul relativ 
de apă s-a determinat conform T.L. Vasseu și T.D. Sharkey [25]. Parametrii apei în 
rădăcini au fost determinați folosind întreg sistemul radicular. La fel s-a procedat și 
cu inflorescențele și păstăile. Despre rezistența la stresul hidric al plantelor s-a judecat 
după gradul de modificare/stabilizare a proceselor fiziologice. Diferenţele între variante 
s-a documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând setul de programe „Statistica  
for Windows 7” - ANOVA, pentru computere.

Rezultate și discuții
În virtutea faptului, că organismul vegetal ca sistem biologic deschis păstrează 

legătura strânsă cu mediul înconjurător, iar apa în plantă reprezintă un continuu al apei 
din sol, insuficiența de umiditate se răsfrânge în primul rând asupra status-ului apei din 
plană, iar deshidratarea ţesuturilor este o consecinţă directă a acţiunii factorului extern 
[15-16]. Totodată, graţie capacităţii de autoreglare, plantele pot asigura o anumită 
autonomie a proceselor metabolice indiferent de condiţiile mediului extern [30]. 

În investigațiile curente (tab. 1) s-a argumentat formarea „stres-memoriei” la 
plantele pre-expuse acțiunii stresului hidric moderat la faza juvenilă. 
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O deshidratare ușoară, cauzată de un stres hidric moderat (35% CTA, 7 zile) la 
fazele inițiale de dezvoltare are drept urmare majorarea toleranței plantelor la o secetă 
repetată în timp. Aceasta permite de presupus, că schimbările care se petrec la nivel 
celular şi care conferă rezistență, sunt inițiate la scăderea conținutului de apă şi pot fi 
consolidate, când pierderea apei nu este prea rapidă. 

Tabelul 1. Conținutul de apa (g apă în 100g m. p.) în plantele de fasolea expuse stresului 
hidric repetat la faza „începutul înfloririi – formarea păstăilor”.
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păstăi 87,07 ± 0,46 85,52 ± 0,19 -1,78 85,76 ± ,24 -1,50
frunze 82,60 ± 0,12 79,67 ± 0,49 -3,54 81,32 ± 0,44 -1,55
tulpini 79,48 ± 0,45 77,52 ± 0,27 -2,47 78,71 ± 0,28 -0,97

rădăcini 85,45± 0,39 74,98 ± 1,77 -12,25 79,91 ± 0,54 -6,48
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă Ʃ -20,04 Ʃ-10,50
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s 5 păstăi 87,52 ± 0,50 84,97 ± 0,29 -2,99 85,23 ± 0,31 -2,62

frunze 2 84,56 ± 0,41 81,72 ± 0,47 -3,36 82,76 ± 0,33 -2,13
tulpini 80,12 ± 0,19 77,79 ± 1,56 -2,91 78,59 ± 0,69 -1,91

rădăcini 85,06 ± 0,42 74,77 ± 1,05 -12,10 78,68 ± 0,92 -7,50
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă Ʃ-21,36 Ʃ-14,16
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păstăi 90,00 ± 0,66 86,11 ± 0,70 -4,32 86,76 ± 0,60 -3,60
frunze 2 84,79± 0,23 80,29 ± 0,55 -5,31 81,13 ± 0,42 -4,32
tulpini 82,77 ± 0,62 80,11 ± 0,45 -3,21 80,51 ± 0,85 -2,73

rădăcini 86,56± 0,38 73,02 ± 0,68 -15,64 77,74 ± 0,82 -10,19
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă Ʃ-28,48 Ʃ-20,84

Atât la plantele din speciile Ph. lunatus L. şi Ph. acutifolius Gray, cât şi la cele din 
specia Ph. vulgaris L., care au suportat un stres hidric moderat de scurtă durată în faza 
primei frunze adevărate pe parcursul dezvoltării de mai departe nu se înregistrează 
deosebiri cantitative considerabile ale componentelor status-ului apei. Spre faza de 
înflorire şi formare a păstăilor gradul de hidratare a organelor vegetative este aproximativ 
același la plantele din variantele martor şi din varianta cu plante, ce au suportat un ciclu 
de secetă la faza I-ei frunze adevărate. La apariția condițiilor de secetă repetată la faza 
„începutul înfloririi - formarea păstăilor” s-a depistat o reacție mai adecvată a plantelor, 
care au suportat un stres hidric moderat la faza „primei frunze trifoliate”.

Datele experimentale obținute în lucrarea recentă demonstrează reacția și gradul 
diferit de modificare a parametrilor status-ului apei plantelor nu numai în funcție de 
specie, potențialul de toleranță a soiului, dar și de organ (tab. 1). Atrage atenție faptul, 
că păstăile și tulpinile se deosebesc prin o capacitate de homeostatare a mediului 
apos intern semnificativ mai înaltă comparativ cu frunzele și rădăcinile. Astfel,  
la reprezentanții speciilor Ph. lunatus L., Ph. acutifolius Gray și Ph. vulgaris L., expuse 
primului ciclu de secetă, gradul de hidratare a păstăilor a fost cu 1,78 - 2,99 - 4,32% mai 
mic comparativ cu conținutul de apă în păstăile plantelor martor. La plantele expuse 
stresului hidric repetat s-a înregistrat o scădere mai puțin semnificativă a gradului de 
hidratare a păstăilor: cu 1,50 - 2,62 - 3,60% de la valoarea parametrului plantelor martor. 
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În tulpinile plantelor cv. Fetanisa, Acutifolius 5 și Nina după primul ciclu de secetă s-a 
înregistrat o diminuarea a conținutului de apă cu 2,47 - 2,91 - 3,21% corespunzător. 
Seceta repetată a condiționat scăderea conținutului de apă în tulpinile plantelor luate în 
studiu respectiv cu 0,97 - 1,91 și 2,73%. Plantele, care au suportat o secetă moderată 
la etapele inițiale ale ontogenezei devin mai tolerante la stresul hidric moderat din 
timpul înfloririi și formării păstăilor (fig. 1). La reprezentanții sp. Ph. lunatus L. și 
Ph. acutifolius Gray, comparativ cu Ph. vulgaris L., efectul de adaptare este mai bine 
pronunțat drept urmare a proprietății de autoreglare a status-ului apei. Astfel gradul de 
hidratare a frunzelor plantelor cv. Fetanisa și

Fig. 1. Modificarea deficitului de saturație în organele plantelor de fasolea, expuse 
acțiunii repetate a secetei: a – martor, plante nestresate; b – plante expuse primului ciclu 
de secetă la faza „începutul înfloririi - formarea păstăilor”; c – plante dublu stresate.

Acutifolius 5 sub influența celui de al doilea ciclu de secetă a scăzut nesemnificativ - 
cu 1,55-2,13% față de plantele martor, iar la plantele cv. Nina deshidratarea a constituit 
4,32%. În țesuturile plantelor expuse pentru prima dată la stresul prin secetă s-a format 
un deficit de saturație respectiv cu 59,4% mai mare comparativ cu plantele martor.  
La plantele expuse repetat în condiții de secetă valorile deficitului de saturație în țesuturile 
frunzelor au înregistrat o majorare cu 34,3-41,9% la cv. Fetanisa și Acutifolius 5. Valori 
maxime ale deficitului de saturație au fost depistate la plantele cv. Nina din specia  
Ph. vulgaris L: cu 65,4% la plantele, expuse prima dată la secetă în faza „începutul 
înfloririi - formarea păstăilor”, și cu 47,6% – la plantele, care au suportat un stres hidric 
moderat la faza primei frunze trifoliate. Deficitul de saturaţie şi turgescenţa frunzelor 
plantelor, anterior stresate în faza juvenilă, la faza de „începutul înfloririi - formarea 
păstăilor” după valoare nu se deosebesc de parametrii plantelor martor.

Există părerea [15], că supraviețuirea plantelor în condiții de secetă depinde de 
activitatea sistemului radicular și de rezervele de apă din rădăcini și tulpini. Se cere 
de menționat, că insuficiența de umiditate provoacă apariția unui deficit de saturație 
semnificativ mai mare în rădăcinile plantelor. Astfel deficitul de saturaţie în rădăcinile 
plantelor, anterior stresate în faza juvenilă, la faza de „începutul înfloririi - formarea 
păstăilor” a înregistrat o creștere la Ph. lunatus L., Ph. acutifolius Gray de 1,8 și 2,2 ori 
comparativ cu plantele de pe fondul optimal de umiditate. La plantele expuse pentru 
prima dată acțiunii stresului hidric la faza de „începutul înfloririi - formarea păstăilor” 
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deficitul de saturație în rădăcini a crescut respectiv de 2,2 și 2,57 ori comparativ cu 
valoarea parametrului în rădăcinile plantelor martor. La reprezentantul Ph. vulgaris 
L., cv. Nina deficit maxim a fost înregistrat în rădăcinile plantelor expuse pentru 
prima dată în condiții de secetă și a atins o majorare de 3,6 ori mai mare ca la plantele 
martor. Stresul hidric repetat la aceste plante a condiționat o majorare a deficitului de 
saturație de 3,0 ori mai mare comparativ cu martorul, ceea ce era semnificativ mai 
mare ca la reprezentanții Ph. lunatus L., Ph. acutifolius Gray, dar veridic mai mic 
comparativ cu plantele expuse unui singur ciclu de secetă (fig. 1). Impactul puternic 
al secetei asupra conținutului de apă și deficitului de saturație a sistemului radicular se 
explică prin faptul că pe măsura diminuării umidității solului absorbția apei de către 
rădăcini devine tot mai dificilă. În afară de aceasta, în timpul secetei la majorarea 
deficitului de saturație a țesuturilor, frunzele sustrag apa din rădăcini, ceea ce conduce 
și la o mai mare inhibare a activității funcționale a acestora. Din datele obținute 
reiese că simptomele de perturbare a activității funcționale a sistemului radicular se 
manifestă semnificativ mai slab la apariția repetată a condițiilor de secetă comparativ  
cu plantele neadaptate. 

Valoarea deficitului de saturaţie în anumită măsură depinde şi de capacitatea 
biopolimerilor protoplasmei de a reţine apa. Modificarea capacităţii de reţinere a 
apei în celule şi ţesuturi reprezintă un factor integral endogen de reglare a răspunsului 
plantei la influenţele nefavorabile de mediu, deoarece anume apa intracelulară asigură 
restructurările cooperative ale enzimelor, efectele de concentraţie şi compartimentare, 
valoarea pH, etc. [23]. Nu provoacă îndoieli constatarea, că pentru funcţionarea normală 
a organelor, şi, deci organismului integru, este necesar un anumit nivel de hidratare şi 
de activitate a moleculelor apei, care este asigurat de condiţiile de aprovizionare cu apă. 
Totodată, la acţiunea factorilor nefavorabili pentru plante important este de a reduce 
cheltuielile apei pentru a preîntâmpina deshidratarea excesivă a ţesuturilor. Cu cât devin 
mai tensionate condiţiile mediului extern, cu atât mai necesară este funcţia de apărare 
a acestora, controlată metabolic şi specific reglată de genotip [23]. Plantele tolerante se 
caracterizează prin capacitate mărită de a reţine apa în ţesuturile frunzelor în condiţii 
de umiditate redusă. La un neajuns moderat de umezeală în sol are loc o reducere a 
pierderilor de apă, manifestată diferit de diverse organe. Datele obținute demonstrează, 
că la apariția repetată a secetei capacitatea de reținerea a apei în țesuturile frunzelor este 
mai mare comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la stres, pe când proprietatea 
păstăilor, tulpinilor și, în deosebi, rădăcinilor scade semnificativ (fig. 2). Rădăcinile, în 
primul rând, pierd capacitatea de reţinere a apei, ceea ce negativ se răsfrânge asupra 
gradului de saturare cu apă şi turgescenţei ţesuturilor.

Valorile capacității de reținere a apei în frunzele plantelor adaptate sunt mai mari 
comparativ cu plantele expuse pentru prima dată la secetă. Plantele cv. Fetanisa expuse 
secetei repetate rețin în țesuturi o cantitate de apă mai mare cu 4,25%; Acutifolius  
5 – cu 6,43; iar plantele cv. Nina – cu 2,0% decât plantele martor. Capacitatea de 
reținere a apei de frunzele plantelor expuse pentru prima dată stresului hidric a constituit 
o majorare respectiv cu 3,5; 4,5 și 1,1 % comparativ cu capacitatea de reținere a apei de 
frunzele plantelor martor (fig. 2). 

Ţesuturile sistemului radicular al plantelor în situaţii de secetă de anumită durată 
(7 zile), pierd proprietatea de a reţine apa. Impact negativ în deosebi de semnificativ 
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asupra capacității de reţinere a apei a fost înregistrat la plantele sensibile la secetă 
din specia Ph. vulgaris L. Capacitatea de reținere a apei de către rădăcinile acestor 
plante scade semnificativ. Investigațiile au confirmat existența la plante a memoriei 
despre incidentele cauzate de stresul precedent și că reacția de răspuns a plantelor de 
fasolea pre-expuse acțiunii stresului repetat este mai adecvată comparativ cu plantele 
neadaptate. În formarea stres-memoriei un rol important aparține potențialului de 
autoreglare a status-ului apei prin activarea mecanismelor de stabilizare/majorare a 
capacității de reținere a apei, păstrare a turgescenței și gradului de hidratare la nivelul 
necesar pentru parcurgerea normală a proceselor vitale. 

Fig. 2. Gradul de modificare a capacității de reținere a apei în organele plantelor 
de Phase�lus, expuse acțiunii repetate a secetei la faza „începutul înfloririi - formarea 
păstăilor”: a – un ciclu de secetă b - două cicluri de secetă.

Plantele preventiv expuse stresului prin secetă își păstrează la un nivel mai înalt 
capacitatea de reținere a apei în țesuturi și după optimizarea umidității solului (fig. 3).

Fig. 3. Capacitatea de reținere a apei în organele plantelor de �as�lea, după 
ameliorarea condițiilor de umiditate: a – un ciclu de secetă b - două cicluri de secetă.

După restabilirea fondului optimal de umiditate conținutul de apă se majorează, 
iar deficitul de saturație scade în măsură diferită în funcție de genotip și organ  
(tab. 2, fig. 4). Mai deplin își restabilesc gradul de hidratare păstăile și tulpinile, mai slab 
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- sistemul radicular. Restabilirea gradului de hidratare la plantele expuse I-ului ciclu de 
secetă și la plantele care au suportat 2 cicluri de secetă parcurge în mod diferit. Astfel, dacă  
I ciclu de secetă la faza „începutul înfloririi - formarea păstăilor” a condiționat o scădere 
a gradului de hidratare a plantelor de Ph. lunatus L. cu 20,04 % , deja după 24 ore de 
optimizare a umidității solului decalajul conținutului de apă a constituit 12,92% față de 
martor (plante nestresate). Decalajul gradului de hidratare a plantelor care au suportat o 
secetă repetată în momentul acțiunii stresului a constituit 10,50%, iar după restabilirea 
umidității optimale a solului – 7,31%. La plantele Ph. acutifolius Gray după I ciclu 
de secetă diminuarea gradului de hidratare a țesuturilor a constituit 21,36%, iar după 
ameliorarea umidității solului – 13 73; la plantele expuse stresului hidric repetat aceste 
schimbări erau în limita: - 14,16 și 8,47%. La reprezentantul speciei Ph. vulgaris L. cv. 
Nina gradul de deshidratare a țesuturilor la plantele primar expuse stresului a constituit 
28,48%, iar la plantele care au suportat o secetă repetată - 20,84% față de martor.  
La optimizarea umidității solului decalajul era respectiv de 19,54 și 12,78%. Prin 
urmare, după optimizarea umidității solului viteza de restabilire a gradului de hidratare 
la plantele ce au suportat 2 cicluri de este semnificativ mai mare. 

După 24 ore de restabilire a umidității la plantele de Ph. lunatus L. gradul de 
hidratare rămâne a fi necompensat pe 7,12 și 3,19%; Ph. acutifolius Gray – 7,63 și 
5,69 și Ph. vulgaris L. – pe 8,94 și 8,06% de la nivelul hidratării țesuturilor plantelor 
martor. Soiurile tolerante au proprietatea de a-şi păstra la secetă la un nivel mai stabil 
homeostaza apei şi mai repede î-şi restabilesc status-ul apei la optimizarea umidității 
solului. Restabilirea rapidă a gradului de hidratare a organelor este o consecință a 
faptului, că plantele, în deosebi cele care preventiv au fost supuse acțiunii a două cicluri 
de secetă, continuă să păstreze la un nivel mai înalt proprietatea de a reține apa în 
țesuturi și, prin consecință consumul de apă în procesul de transpirație este redus (fig. 
3). Corespunzător scade deficitul de saturație și crește gradul de hidratare și turgescența 
organelor (fig. 4).

Fig. 4. Postacțiunea stresului hidric asupra deficitului de saturație în organele 
plantelor de fasolea după ameliorarea condițiilor de umiditate: a – martor, 70% CTA; 
b – 70-30-70% CTA; c – 70-30-70-30-70% CTA.
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Prin urmare, la plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele inițiale ale 
ontogenezei se formează o memorie a stresului suportat, - o însușire a plantelor expuse 
preventiv la condiții de stres de a răspunde adecvat și de a suporta mai ușor un nou stres. 
Memoria despre reacția de răspuns la incidentele din mediul ambiant este asigurată 
de mecanisme de protecție accesate, inclusiv, și de semnalele schimbării parametrilor 
statusu-lui apei, în deosebi a presiunii hidrostatice și capacității de reținere a apei. 

Tabelul 2. Conţinutul de apa (g apă în 100g m. p.) în plantele de fasolea după 
optimizarea condițiilor de umiditate.

Sp
ec

ie

C
ul

tiv
ar

Organul

70% CTA, 
martor Primul ciclu de secetă 2 cicluri de secetă

M ± m M ± m ∆, % de 
la martor M ± m ∆, % de la 

martor

Ph
. l

un
at

us
 

L
.

Fe
ta

ni
sa

păstăi 87,01 ±0,25 85,90 ± 0,23 -1,28 86,63±0,16 -0,43
frunze 82,60 ± 0,23 80,35 ±0,31 -2,72 81,64 ± 0,37 -1,16
tulpini 79,49 ±0,24 78,24 ±0,46 -1,57 79,59± 0,61 0,12

rădăcini 87,65±0,39 81,24 ±0,32 -7,35 82,53±0,71 -5,84
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă Ʃ -12,92 Ʃ -7,31

Ph
. a

�u
t��

��
. a

�u
t��

��
 a

�u
t��

��
l�u

s G
ra

y

A
cu

tif
o-

liu
s 5

păstăi 87,70 ±0,30 85,64 ±0,34 -2,35 86,34± 0,28 -1,55
frunze 84,51 ± 0,17 82,63± 0,52 -2,22 83,61 ±0,39 -1,06
tulpini 80,05 ± 0,48 78,28± 0,58 -2,21 79,33± 0,52 -0,90

rădăcini 87,16± 0,51 81,01± 0,38 -6,95 82,84± 0,52 -4,96
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă Ʃ -13,73 Ʃ -8,47

Ph
as

e�
lu

s 
vu

lg
ar

�s
 L

.

N
in

a

păstăi 88,50 ±0,24 85,45 ±0,58 -3,44 86,52± 0,47 -2,23
frunze 84,79±0,32 81,61 ±0,35 -3,75 82,33 ±0,23 -2,90
tulpini 81,96± 0,39 80,04 ±0,44 -2,34 81,23±0,65 -0,89

rădăcini 87,76±0,63 78,97 ± 0,48 -10,01 81,83 ± 0,73 -6,76
Gradul de modificare a parametrului, %/plantă Ʃ -19,54 Ʃ -12,78

Deci, la nivel molecular, celular și de organ, memoria de stres și toleranţa la secetă 
este asigurată prin majorarea capacităţii de reţinere a apei de către macromolecule și 
de menținere a gradului de hidratare și turgescență a țesuturilor. Formarea memoriei de 
stres depinde de rezistența constitutivă a plantelor: plantele cu un potențial de rezistență 
mai înalt, în particular, cu o toleranță constitutivă mai mare, mai ușor se adaptează la 
stresul hidric repetat.

Concluzii
Plantele de fasole din specia 1. Phaseolus lunatus L., soiul Fetanisa, Phaseolus 

acutifolius Gray, soiul Acutifolius 5 și Phaseolus vulgaris L., soiul Nina, care au suferit 
o secetă moderată la faza „primei frunze trifoliate” mai ușor suportă stresul repetat la 
faza „începutul înfloririi - formarea păstăilor” datorită formării memoriei de stres - 
capacitate de a reacționa în mod adecvat la factorul nefavorabil. 

S-a demonstrat dependența formării memoriei de stres de capacitatea de 2. 
homeostatare a apei în țesuturi și rezistența constitutivă a genotipului. Însușirea de 
autoreglare a status-ului apei prin majorarea capacității de reținere a apei și păstrarea 
turgescenței sunt mecanisme nespecifice importante pentru formarea memoriei de stres 
și adaptarea plantelor la condițiile de umiditate fluctuantă și la seceta repetată.
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