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Rezumat 
În legătură cu schimbarea Climei pe Terra apare necesitatea cunoașterii capacității de 

adaptare a soiurilor plantelor de cultură la fluctuațiile extremale a condițiilor mediului și 

toleranță la mai mulți factori externi. În lucrare, pe exemplul a patru soiuri de soia, crescute 

în condiții de umiditate controlată, este demonstrată posibilitatea de inducere a cros-

toleranței plantelor prin expunerea pre-liminară la condiții de insuficiență moderată de 

umiditate. O secetă moderată și de scurtă durată la fazele incipiente de dezvoltare 

declanșează mecanisme care majorează toleranța la oscilațiile extreme a condițiilor mediului 

– la apariția repetată a insuficienței de umiditate, stres hipo – și/sau hipertermic. S-a depistat 

dependența manifestării cros-toleranței de potențialul de rezistență inerentă a soiului. 
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Introducere 

În legătură cu schimbarea climei pe Terra problema rezistenţei plantelor la factorii 

nefavorabili este considerată de o maximă şi perpetuă valoare atât pentru știința 

biologică contemporană cât şi pentru viitorul omenirii şi se află în centrul atenției 

savanților în întreaga lume [8, 14, 19]. Încălzirea globală a condus la creșterea nu numi 

a intensității dar și a frecvenței fenomenelor naturale extremale. Pronosticul modelului 

climatic indică mai puține precipitații în regiunile aride și semiaride și precipitații mai 

mari în latitudinile polare [13]. În contextul schimbărilor climatice, se indică că nu numai 

magnitudinea, dar și frecvența evenimentelor meteorologice extreme vor crește [24]. 

Creșterea variației climei și episoadelor frecvente de condiții extreme conduce la 

expunerea plantelor  nu doar la un singur eveniment unic de secetă, dar, de asemenea, la 

multiple situații de stres abiotic în perioade diferite de dezvoltare. Astfel de evenimente 

de stres climatic repetate pot provoca schimbări fundamentale în starea funcțională a 

plantelor sau chiar impact negativ cu repercusiuni asupra productivității plantelor și 

economiei rurale. Intensificarea variabilității climatului, incidentele de scurt timp și 

creșterea frecvenței acestora, au un impact mult mai mare decât schimbarea pe termen 

lung a valorilor medii. A fost demonstrat, că răspunsurile plantelor la seceta repetată 

(cicluri repetate de secetă) sunt diferite de cele care se accesează  la incidente unice de 

secetă [24]. Stresul cauzat de schimbarea climei are un impact negativ semnificativ 

asupra agriculturii actuale. În condiții de câmp, recolta plantelor atinge  o medie de 

numai 50% din randamentul potențial datorită efectelor negative ale stresului abiotic 

cum ar fi seceta, solul salin, temperaturile extreme și inundațiile [16, 25]. Plantele sunt 

foarte sensibile la schimbările de temperatură și disponibilitatea apei.  Pe de altă parte 

https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.1.09



 

 

 

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

 

71 
 

pe parcursul filogenezei plantele au dezvoltat mecanisme care le permit să se adapteze 

și să supraviețuiască perioadelor cu oscilații extreme a condițiilor mediului. Această 

capacitate este facilitată de fenomenele de toleranță încrucișată (cros-toleranță), în care 

toleranța majorată la o serie de stresuri diferite din mediu este declanșată de expunerea 

la un singur stres de altă natură: expunerea plantelor la un anumit factor de stres moderat 

de multe ori induce rezistenta şi la alte tipuri de stres [1, 3, 15, 24]. Autorii explică acest 

fenomen prin faptul, că mecanismele de aclimatizare la diferiți factori  sunt parțial 

identice. Frigul și deshidratarea au multe efecte similare la nivel celular și mecanismele 

celulare care protejează împotriva stresului hipotermic protejează și împotriva desecării 

[24]. După părerea autorilor mecanismele de protecție de frig și deshidratare au evoluat 

ca toleranță încrucișată.  În prezent a fost creată, şi continuă să se creeze, o diversitate 

enormă de soiuri de plante agricole cu un potențial mărit de productivitate, care se 

deosebesc, însă, în marea lor majoritate, prin sensibilitate şi receptivitate la fluctuațiile 

nefavorabile ale mediului. Aceste situații impun necesitatea prospecțiunii mijloacelor de 

minimizare a consecințelor intemperiilor asupra productivității plantelor. Iată de ce 

cunoașterea potențialului de adaptare şi rezistență a soiului la fluctuațiile extremale a 

condițiilor mediului plantelor reprezintă unul din obiectivele majore ale științei în 

întreaga lume. În acest context o atenție deosebită în literatura de specialitate se acordă 

răspunsului plantelor la condițiile fluctuante de mediu și rezistenței lor la alți factori din 

mediu.  De aceea, importanța cunoașterii capacității de manifestare a cros-toleranței 

plantelor este incontestabilă și are tangențe nemijlocite la elaborarea unor strategii de 

adaptare și menținere a recoltei agricole în condițiile schimbării climei. În acest context 

scopul lucrării a constat în determinarea capacității de manifestare a cros-toleranței 

inerente (constitutive) a unor soiuri de Glycine max (L.) Merr. și cros-toleranței induse 

a plantelor pre-expuse preventiv la acţiunea unui stres hidric moderat. 

 

Obiecte de studiu, indici  şi metode de cercetare 

În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Glycine max (L.) Merr., soiurile  

Indra, Magia, și Moldoviţa, selectate în Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp 

„Selecția” și plante de soiul Nadejda, selectat în Institutul de Genetică, Fiziologie și 

Protecție a Plantelor. În experiențe plantele au fost crescute în Complexul de vegetație 

al IGFPP în containere Mitcherlih cu capacitatea 35 kg sol uscat şi umiditate dirijată. 

Deoarece aprecierea stării de adaptare și formare a cros-toleranței se poate face numai 

după apariția repetată a acțiunii factorului de stres, condiții de secetă s-au creat la etapele 

inițiale ale ontogenezei  și la faza „înflorire – formarea păstăilor” prin trecerea unui 

eșantion de vase de la umiditatea 70% CTA (capacitatea totală pentru apă a solului) la 

regim de umiditate 40% CTA. Nivelul de umiditate s-a menținut prin cântărirea 

containerelor cu plante, luându-se în calcul şi adaosul de masă al plantelor din container. 

La faza „primei frunze trifoliate” s-a determinat rezistența inerentă a plantelor de 

pe fond optim de umiditate expuse acțiunii stresului hidric (secetă moderată), stresului 

hipotermic (4°C) și stresului hipertermic (40°C). 

Schema experiențelor la faza „primei frunze trifoliate”: 

I variantă – martor, umiditate  70% CTA; II variantă – 70-40% CTA (stres hidric 

preventiv); III variantă – 70% CTA - stres hipotermic (4 °C); IV variantă – 70% CTA - 

stres hipertermic (40 °C); 

Pentru elucidarea manifestării cros-toleranței la faza „formarea butonilor - 

începutul înfloririi ” s-a determinat efectul stresului hidric preventiv, suportat de plante 
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la faza „primei frunze trifoliate” asupra rezistenței plantelor la seceta repetată, la stresul 

hipotermic (4 °C) și la stresul hipertermic (40 °C). În experiențe sau creat variantele: 

I variantă – martor, umiditate 70% CTA; II variantă  - stres hidric preventiv – 

secetă repetată 70-40-70-40% CTA; III variantă – stres hidric preventiv – stres 

hipotermic (4 °C); IV variantă – stres hidric preventiv – stres hipertermic (40 °C) 

Rezistența inerentă a plantelor la deshidratare,  temperaturi supra- și suboptimale 

la faza „I-a frunză trifoliata” și manifestarea cros-toleranței la faza „formarea butonilor 

- începutul înfloririi” a fost determinată prin metoda propusă de A. Ștefîrță și 

colaboratorii [20]. Rezistența plantelor este exprimată prin valoarea coeficientului de 

afectare, sau coeficientului de stabilitate a funcțiilor plantei. S-a  verificat ipoteza 

formulată în literatura de specialitate [1, 3, 15, 24] despre  memoria de stres ecologic, 

care reiese din proprietatea plantelor care au suportat un stres moderat la fazele inițiale 

de dezvoltare de a deveni mai tolerante la stresul repetat și despre manifestarea cros-

toleranței. Despre formarea cros-toleranței s-a judecat după proprietatea plantelor pre-

expuse stresului hidric moderat la faza primei frunze trifoliate de a suporta stresul hidric 

și termic repetat la faza „butonizare – începutul înfloririi” comparativ cu rezistența 

plantelor martor, crescute în condiții de umiditate permanent optimă.  

 Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul de programe „Statistica 7” 

pentru computere. 

 

Rezultate şi discuții 

Noțiunea formalizată de rezistența a unui sistem (inclusiv, organismului viu) 

presupune, că pentru sisteme cu rezistentă mare la o acțiune externă este specifică o 

abatere neînsemnată a însușirilor acestora de la normă şi o revenire rapidă şi completă 

după încetarea acțiunii. Expresia valorică a efectului factorului nefavorabil este 

reprezentată prin gradul de schimbare a proceselor vitale ale plantelor comparativ cu 

intensitatea proceselor plantelor în  condiții optime. Schimbările status-ului apei 

reprezintă reacție nespecifice ca răspuns la acțiunea diferiților factori de mediu: secetă, 

frig, căldură, salinizare, gaze, xenobioniți etc. [21]. Emisia de apă din frunze este 

intensificată prin creșterea permeabilității membranei celulare, cuplată, pe de o parte, cu 

inhibarea reacțiilor metabolice și energetice în general, pe de altă parte - prin reducerea 

mobilității ionilor, diminuarea difuziei lor și, ca urmare, prin frânarea activității 

bioelectrice a membranelor. Reducerea difuziei ionilor în condiții de deshidratare este 

asociată cu scăderea conductibilității electrice și majorarea rezistenței electrice a 

țesuturilor [11]. Începând cu lucrările lui Dexter S., Tottingham W. și Graber L. [6], 

determinarea permeabilității membranei prin măsurarea multiplă a conductibilității 

electrice a fost utilizată ca criteriu de testare pentru studierea acțiunii diferiților factori 

adverși asupra plantei. În lucrarea de față, caracterizarea toleranței plantelor a fost 

realizată folosind metodele bazate pe utilizarea atât a indicilor fiziologici, cât și indicilor 

biofizici - gradul de modificare a rezistenței electrice a țesuturilor frunzelor sub influența 

factorului de stres și gradul de restabilire a criteriului de testare. Aceste metode se 

bazează pe determinarea gradului de deteriorare sub acțiunea factorului (-ilor) de stres și 

capacitatea de a restabili funcțiile după îmbunătățirea condițiilor de mediu extern [20]. 

Conform concepției despre natura bicomponentă [27] a rezistenței, care include 

componenta inerentă și componenta indusă, este necesar să menționăm că rezistența 

inerentă este capacitatea plantelor, care cresc în condiții optime, de a răspunde la 

acțiunea factorului nefavorabil; rezistența indusă este partea majorată a rezistenței 
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plantelor adaptate la  condițiile nefavorabile moderate din mediul extern. Rezistența 

plantelor pre-expuse la etapele inițiale ale ontogenezei pentru prima dată la acțiunea 

factorului nefavorabil – secetă, temperatură înaltă sau joasă, este asigurată numai de 

componenta inerentă, specifică genotipului. La această etapă de dezvoltare la plantele de 

soiurile studiate se înregistrează o rezistență mai mare la stresul hipotermic (4 °C) și o 

sensibilitate mărită a plantelor la insuficiența de umiditate și acțiunea temperaturilor 

supra optimale (40 °C). Datele prezentate în tabelul 1 demonstrează gradul diferit al 

rezistenței inerente a plantelor de soia pre-expuse acțiunii secetei moderate, stresului 

hipotermic (4 °C) și hipertermic (40 °C) la etapa „prima frunză trifoliată”.  

Stresul hidric, cauzat de insuficiență moderată de umiditate la fazele inițiale ale 

ontogenezei, a  condiționat o deviere a proceselor vitale mai bine exprimată la plantele 

de soiul Magia și mai slabă  la plantele Indra. Coeficientul de afectare la aceste plante a 

constituit respectiv 49,2 și 40,3%. După valoarea coeficientului de afectare plantele de 

soiul Nadejda  (45,7) și Moldoviţa (45,4) ocupă o poziție intermediară. Prin urmare, 

reprezentanții soiurilor studiate se deosebesc după potențialul de rezistență inerentă la 

condiții de secetă moderată. Stresul termic, produs prin transferul plantelor, bine 

aprovizionate cu apă, de la 25 °C la 2-4 °C, a cauzat reacții diferite la reprezentanții 

soiurilor testate (tab. 1). Rezistență inerentă comparativ înaltă  la răcire a fost înregistrată 

la plantele soiurilor Magia și Nadejda, la care  coeficientul de afectare a fost de 18,6 și 

22,9%.  Cu o rezistența inerentă la răcire mai mica s-au dovedit a fi plantele de soiul 

Moldovița și Indra (tab. 1). De menționat, că la această etapă de dezvoltare plantele de 

soia luate în cercetare sunt mai sensibile la stresul hipertermic, cauzat de creșterea 

temperaturii aerului (40 °C ) comparativ cu rezistența lor la stresul hipotermic. Totuși  

prin toleranță relativ mai înaltă se deosebesc reprezentanții soiului Nadejda, iar plantele 

de soiul Magia, caracterizat prin toleranță mai mare la temperaturi suboptimale, au 

demonstrat cea mai mare sensibilitate  la temperaturi supra optimale (tab.1). 

 Deci, reprezentanții soiurilor de soia luate în studiu posedă rezistență inerentă 

diferită la apariția condițiilor de secetă, de scădere și majorare a temperaturii. Cu  

potențial mai mare de rezistență la secată sunt plantele de soiul Indra; la scăderea 

temperaturii - plantele Magia si la temperatură ridicată – plantele de soiul Nadejda. 

Plantele de soiurile Nadejda și Indra posedă rezistență inerentă nespecifică relativ mai 

mare comparativ cu plantele Moldovița și Magia. Primele sunt mai tolerante atât la 

insuficiența moderată de umiditate cât și la stresul cauzat de scăderea sau majorarea 

temperaturii.  

După cum s-a menționat mai sus, în ultimul timp în literatura de specialitate apar 

tot mai multe date despre existența la plante a cros-toleranței: expunerea plantelor la 

condiții de stres moderat, cauzat de un anumit factor, de multe ori induce rezistentă şi la 

alte tipuri de stres [7, 18, 22]. Acest caracter a fost denumit cros-toleranță sau toleranță 

încrucișată. Recent s-a stabilit, că pre-expunerea organismului vegetal la diferite condiții 

de stres abiotic moderat (secetă, frig, temperaturi înalte, salinizare, etc.) poate schimba 

răspunsul ulterior, majorând rezistența la expunerile repetate. Se fac încercări de a 

demonstra existența la plante a cros-toleranței, sau toleranței încrucișate: expunerea 

plantelor la un anumit factor de stres moderat de multe ori induce rezistenta şi la alte 

tipuri de stres [5, 9, 17, 18, 24, 26]. O serie de studii au confirmat existența cros-toleranței 

la plante [2, 10, 17, 18, 24], dar mecanismele cros-toleranței deocamdată nu sunt clare. 

Se presupune că, aclimatizarea și formarea unei memorii de stres la un tip anumit de 

stres previne deteriorarea și de alți factori de stres, oferind memorie încrucișată la stres 
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și toleranță complexă [23]. Autorii explică acest fenomen prin faptul, că mecanismele 

de aclimatizare la diferiți factori  sunt parțial identice. În puținele lucrări existente la 

moment se menționează, că mecanismele posibile care stau la baza cros-toleranței sunt 

acumularea diferitor proteine, aminoacizi, factori de transcripție sau metaboliți de 

protecție, precum și modificări epigenetice sau modificări morfologice [4, 12, 22]. Cros-

toleranța  se poate manifesta atât ca  un caracter genetic de toleranță la diferite stresuri - 

toleranță încrucișată inerentă, cât și ca o majorare a toleranței prin expunerea anterioară 

a plantelor la un alt tip de stres - toleranță încrucișată indusă [16]. 

 
Tabelul 1. Rezistența inerentă a plantelor de Glycine max (Merr)L.la seceta  

moderată și la stresul hipotermic (4 °C) și hipertermic (40 °C) 

Variante 
R1, * 

kOm 

R2, ** 

kOm 

Δ1, 

% 

R3, *** 

kOm 

Δ2, 

% 

Coef. de 

stabi-

litate,% 

Coef.  

de afec 

tare, % 

Secetă 

Indra 580,6±12,2 803,5±16,1 38,4 591,5±8,3 1,88 59,7 40,3 

Moldovița 648,5±4,3 1107,0±2,9 70,70 484,5±0,7 -25,29 54,6 45,4 

Nadejda 565,0±11,3 793,9±12,7 40,5 594,4±11,3 5,2 54,3 45,7 

Magia 641,1±12,8 920,0±9,7 43,5 677,6±11,5 5,7 50,8 49,2 

Stres hipotermic (4 °C) 

Magia 554,4± 7,2 882,5±13,71 59,2 329,4± 3,6 -40,6 81,4 18,6 

Nadejda 577,0±9,5 691,0±15,2 19,8 595,0±7,7 3,1 77,1 22,9 

Moldovița 573,2±15,1 896,7±6,4 56,4 383,3±1,7 -33,1 76,7 23,3 

Indra 573,3±9,7 689,3±7,6 20,2 598,2±7,7 4,3 75,5 24,5 

Stres hipertermic (40 °C) 

Nadejda 586,2±6,5 754,0±12,8 28,6 597,0±10,7 1,8 69,6 30,4 

Indra 577,0±9,2 753,9±18,1 30,7 596,9±13,1 3,4 65,9 34,1 

Moldovița 646,5±3,6 1033,8±3,2 59,9 503,5±5,5 -22,1 62,2 37,8 

Magia 650,0±14,9 929,2±22,3 42,9 624,2±11,8 -4,0 61,1 38,9 

* R1 – rezistența electrică a țesuturilor plantelor în condiții optime; **R2 - rezistența electrică a 

țesuturilor plantelor în condiții de stres; *** R3 - rezistența electrică a țesuturilor plantelor după 

restabilirea condițiilor optime. 

 
În lucrarea de față despre formarea cros-toleranței s-a judecat după proprietatea 

plantelor pre-expuse stresului hidric moderat la faza primei frunze trifoliate de a suporta 

stresul hidric repetat, precum și la stresul hipo- și hipertermic comparativ cu rezistența 

inerentă complexă a plantelor martor, ne-expuse preventiv acțiunii secetei. S-a stabilit 

(fig. 1), că plantele care au suportat un stres hidric moderat mai ușor suportă stresul 

hidric repetat și stresul de temperatură înaltă (40 ºC) și temperatura scăzută (4 ºC). Rata 

de majorare a rezistenței la seceta repetată la plantele, ce au suportat un stres hidric 

moderat la faza „I frunză trifoliată, a constituit la plantele de soiul Moldovița - 10,98;  

Indra – 9,38; Nadejda  – 8,3 și la plantele de soiul Magia – 7,28 la sută. Rezultatele 

determinărilor demonstrează că plasticitatea plantelor din primele trei soiuri este mai 

mare comparativ cu a plantelor de soiul Magia, și, deci capacitatea de adaptare la 

fluctuația umidității și la stresul repetat este corespunzător mai mare. Rata de majorare 

a toleranței plantelor, preventiv expuse secetei moderate,  la căderile de temperatură (4 

ºC)  a constituit respectiv: 3,57; 1,84; 4,28 și 1,30 la sută. Atrage atenție faptul, că 
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majorări semnificative a toleranței la stresul hipotermic s-au înregistrat numai la plantele 

de soiurile Indra și Nadejda, pe când la soiurile Magia și Moldovița s-a depistat doar 

tendința de majorare a caracterului dat. 

 

 

 

 

Figura 1. Efectul stresului hidric preventiv asupra toleranței plantelor de soia la seceta 

repetată, și la  stresul hipo- și hipertermic. 

 

Rata de majorare a rezistenței la condiții de temperaturi supra optimale (40 ºC) la 

plantele, ce au suportat un stres hidric moderat la faza „I frunză trifoliată, a constituit la 

plantele de soiul Indra – 3,34; Magia – 2,12; Nadejda – 6,32 și celor de soiul Moldovița 

– 4,50 la sută. Ca și în cazul efectului stresului hidric preventiv asupra toleranței la seceta 

repetată, plantele de soiurile Indra, Nadejda și Moldovița au demonstrat o sporire mai 

mare a rezistenței la stresul hipertermic comparativ cu plantele Magia. Datele 

demonstrează că plantele de soiurile luate în studiu se deosebesc prin plasticitate diferită. 

La primele plasticitatea medie și gradul de majorare a rezistenței la seceta repetată, 

stresul hipo- și hipertermic, condiționată de expunerea preventivă la condiții de secetă 

moderată, este respectiv  de: 5,43 – la soiul Indra, de 6,30 – la plantele de soiul Nadejda 

și de 5,59  - la plantele de soiul Moldovița. Prin urmare, la plantele expuse la primele 

etape ale ontogenezei acțiunii unui stres cauzat de o secetă moderată  se majorează 
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rezistența integrală nespecifică la deshidratare, arșiță și la răcire. S-a înregistrat 

dependența formării/majorării cros–toleranței de toleranța inerentă nespecifică a 

plantelor (fig. 1, tab. 2).  

Tabelul 2. Efectul stresului hidric moderat la fazele incipiente ale ontogenezei 

asupra cros-toleranței plantelor de soia 
Variante  

Indici 
Sh  repetat Răcire (4 °C) Arșiță (40 °C) 

Indra 

Rezistența inerentă 59,7 75,5 65,9 

Rezistența integrală* 65,3±1,4 78,2±1,6 68,1±1,6 

Rezistența indusă 5,6 2,7 2,2 

Cros-toleranța inerentă 67,0 

Cros-toleranța integrală 70,5 

Magia 

Rezistența inerentă 50,8 81,4 61,1 

Rezistența integrală* 54,5 ±1,5 82,9±2,0 62,4±1,0 

Rezistența indusă 3,7 1,5 1,3 

Cros-toleranța inerentă 64,4 

Cros-toleranța integrală 66,6 

Nadejda 

Rezistența inerentă 54,3 77,1 69,6 

Rezistența integrală* 58,8±1,3 80,4±1,4 74,0±1,6 

Rezistența indusă 4,5 3,3 4,4 

Cros-toleranța inerentă 67,0 

Cros-toleranța integrală 71,1 

Moldovița 

Rezistența inerentă 54,6 76,7 62,2 

Rezistența integrală* 60,6 77,7 65,0 

Rezistența indusă 6,0  1,0 2,8 

Cros-toleranța inerentă 64,5 

Cros-toleranța integrală 67,8 

*-rezistența plantelor preventiv expuse acțiunii stresului hidric moderat 

Rezultatele arată că pre-expunerea plantelor în condiții de insuficiență moderată 

mărește toleranța plantelor la temperaturi joase și ridicate, precum și la un stres hidric 

repetat. După gradul de majorare a toleranței, condiționată de  stresul hidric preventiv, 

plantele pot fi distribuite în ordine descrescândă astfel: 

la stres hidric repetat - Moldovița, Indra, Nadejda și Magia; 

la stres hipotermic  -   Nadejda, Indra, Magia, Moldovița; 

                   la stres hipertermic  – Nadejda, Moldovița, Indra, Magia. 

Se cere de menționat, că pre-expunerea plantelor la etapele timpurii a ontogenezei 

la condiții de secetă moderată a indus majorarea cros toleranței plantelor la soiurile 

Nadejda, Indra, Moldovița și Magia respectiv cu: 6,12; 5,22; 5,12 și 3,42 la sută. Plantele 

primelor trei soiuri se deosebesc prin plasticitate mai înaltă comparativ cu plantele 

soiului Magia.  

Se consideră a fi mai perspective pentru zonele cu fluctuația condiţiilor 

meteorologice în diapazon larg genotipurile cu plasticitate sporită, care-și activează rapid 
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mecanismele ce asigură rezistența la factorul de stres, și care î-și restabilesc ușor funcțiile 

după ameliorarea condiţiilor.  

Prin urmare, analiza datelor prin prisma concepției cros-toleranței confirmă ideea, 

că la acțiunea unui factor nefavorabil de intensitate moderată se activează mecanisme, 

care asigură toleranța și la alți factori stresogeni. Plantele, expuse la etapele inițiale ale 

ontogenezei acțiunii unui anumit factor de stres (secetă moderată de scurtă durată), devin 

mai tolerante și la acțiunea altor factori nefavorabili deshidratare, arșiță, răcire. S-a 

demonstrat dependența formării cros–toleranței de toleranța inerentă a plantelor.  Pre-

expunerea plantelor la un stres hidric moderat condiționează sporirea veridică a 

toleranței la deshidratare și arșiță și nesemnificativ – la stresul hipotermic. 

Concluzii 

1. Plantele, expuse la etapele inițiale ale ontogenezei acțiunii unui anumit factor de 

stres (secetă moderată de scurtă durată), devin mai tolerante și la acțiunea altor factori 

nefavorabili: deshidratare, arșiță, răcire. 

2. Manifestarea cros-toleranței poate fi rezultatul a două fenomene distincte: 

creșterea toleranței la stres a plantelor este o urmare a expunerii anterioare la un alt tip 

de stres (toleranță încrucișată indusă), sau/și proprietatea genetică specifică soiului, 

speciei,  de a asigura o rezistență la mai multe tipuri de stres (toleranță inerentă 

încrucișată). 

3. Plantele soiurilor Nadejda și Indra se deosebesc prin valori mai mari a cros-

toleranței. 

Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului Programului de Stat 20.80009.7007.16 

„Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de 

reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole 

în agricultura convențională şi ecologică”. 

 

Bibliografie 

1. Aroca R., Irigoyen J.J., Sanchez-Diaz M. Drought enhances maize chilling tolerance. II     

Photosynthetic traits and protective mechanisms against oxidative stress. In: Physiol. Plant, 2003. 

V. 117. Pp. 540-549 

2. Beck E.H., Fettig S., Knake K., et al. Specific and unspecific responses of plants toc old 

and drought stress. In: Journal of Biosciences. 2007.V. 32. Pp. 501-510. 

3. Bhattacharjee Soumen The Language of Reactive Oxygen Species Signaling in Plants. 

In: Journal of Botany, 2012. Article ID 985298, 22 p. http://dx.doi.org/10.1155/2012/985298 

4. Chinnusamy V., and Zhu, J. K. Epigenetic regulation of stress responses in plants. Curr. 

Opin. Plant Biol., 2009. 12.  Pp. 133-139. Doi: 10.1016/j.pbi.2008.12.006 

5. Carvalho Maria Helena Cruz Drought stress and reactive oxygen species: Production, 

scavenging and signalling. In: Plant Signal Behav. 2008. V.3 (3).  Pp. 156-65. 

6. Dexter S., Tottingham W. et al. Investigation of the hardiness of plants by measurement 

of electrical conductivity In: Plant Physiol., 1932. V. 7. No. 1. P. 63.  

7. Fleta-Soriano E., Pintó-Marijuan M. and Munné-Bosch S. Evidence of drought stress 

memory in the facultative CAM, Aptenia cordifolia: possible role of phytohormones. In: PLoS 

ONE, 2015. 10: e0135391. Doi: 10.1371/journal.pone.0135391 

8. Kazuo Shinozaki and Kazuko Yamaguchi-Shinozaki Molecular Responses to Cold, 

Drought Heat and Salt Stress in Higher plants. R.G. Landes Company. Austin. Texas. U.S.A. 

1999.  170 p. 



 

 

 

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

 

78 
 

9. Lei Y. B., Song S. Q., Fu J. R. Possible involvement of antioxidant enzymes in the 

cross-tolerance of the germination /growth of wheat seeds to salinity and heat stress. In: J. Integr. 

Plant Biol., 2005. V. 47 (10). Pp. 1211-1219 

10. Mittler R., Blumwald E. Genetic engineering for modern agriculture: challenges and 

perspectives. In: Annual Review of Plant Biology, 2010. V. 61. Pp. 443-462.  

11. Lyutge U., Higinbotham N. Movement of substances in plants. M. Kolos, 1984. 408 p.  

12. Munné-Bosch S., Queval G., Foyer C. H. The impact of global change factors on redox 

signalling underpinning stress tolerance. In: Plant Physiol., 2013.  V. 161. Pp. 5-19 

13. Myers S. S., Smith M. R., Guth S. et al. Climate Change and Global Food Systems: 

Potential Impacts on Food Security and Undernutrition. In: Annual Review of Public Health, 

2017. Vol. 38 Pp. 259-277 

14. Passioura J. B. The drought environment: physical, biological and agricultural 

perspectives.  In: Jornal of Experimental Botany, 2007. V. 58.  N. 2. Pp. 113-117 

15. Pastori G. M., Foyer C. H. Common components, networks, and pathways of cross-

tolerance to stress. The central role of ‘redox’ and abscisic acid-mediated controls. In: Plant 

Physiology, 2002. V. 129. Pp. 460-468 

16. Perez I. B., Brown P. J. The role of ROS signaling in cross-tolerance: from model to 

crop.  In: Front Plant Sci, 2014. V. 5. P. 754. 

17. Sabehat A., Weiss D., Lurie S. Heat-shock proteins and cross-tolerance in plants. In: 

Physiologia Plantarum, 2002. V 103 (3).  Pp. 437-441.  

18. Sinclair B. J., Ferguson L. V., Salehipour-Shirazi G., MacMillan H. A. Cross-tolerance 

and cross-talk in the cold: relating low temperatures to desiccation and immune stress in insects. 

In: Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 2009. 

V. 152. Pp. 518-523. 

19. SperryJ., Hacke U., Oren R., Comstok J. Water deficits and hydraulic limits to leaf 

water supply. In:  Plant Cell and Environment, 2002. V. 25.  Pp. 251-263 

20. Ştefîrţă A., Brînză L., Buceaceaia S.,Vrabie V., Aluchi N. și al. Metode de diagnosticare 

a rezistenței ecologice  a plantelor. In: Chişinău: Centru Editorial al UASM, 2005. 78 p.  

21.  Ştefîrţă A., Brînză L., Vrabie V., Aluchi N. Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei 

la secetă a plantelor de cultură.Chișinău. TAȘM. 2017. 372 p.  

22. Ştefîrţă A., Brînză L., Buceaceaia S., Aluchi N., Ionașcu A. Particularitățile status-ului 

apei și complexului antioxidant - markeri ai cros-toleranței plantelor. În: Buletinul Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019.  Nr. 1 (337). Pp. 42-53 

23. Walter J., Nagy L., Hein R. et al. Do plants remember drought? Hints towards a 

drought-memory in grasses. In: Environmental and Experimental Botany, 2011. V. 71, p. 34-40.  

24. Walter J., Jentsch A., Beierkuhnlein C.,  Kreyling J.  Ecological stress memory and 

cross stress tolerance in plants in the face of climate extremes. In: Environmental and 

Experimental Botany, 2013. V. 94. Pp. 3-8  

25. Wang Xiao, LIU Fu-lai, Jiang Dong A promising strategy for crop production in 

response to future climate. In: Journal of Integrative Agriculture, 2017. V. 16 (12). Pp. 2709-2716 

26. Yu-qin Mei, Song-quan Song Response to temperature stress of reactive oxygen species 

scavenging enzymes in the cross-tolerance of barley seed germination // J. Zhejiang Univ. Sci B. 

Dec 2010; 11 (12), p. 965-972. 

27.  Кузнецов Вл. В. Индуцибельные системы и их роль в адаптации растений к 

стрессорным факторам. Докт. диссерт. Кишинев, 1992. 48 с. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perez%20IB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25566313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25566313
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

