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rezumat
În condiţii de câmp a fost demonstrat că tratarea seminţelor cu soluţii ale preparatului 
Reglalg înainte de semănat induce diminuarea lungimii epicotilului la plantele soiului 
Moldova 5 de la 5,0±0,67 cm până la 2,9±0,42 cm. Aceasta a asigurat formarea nodului de 
înfrăţire a plantelor experimentale cu 2,1 cm mai profund în sol în comparație cu plantele 
martor. Datorită efectului menționat, nodul de înfrățire şi sistemul radicular a plantelor a 
fost amplasat în strat de sol cu umiditate mai stabilă, iar iarna (în iernile geroase și fără 
zăpadă) temperaturile la acest nivel sunt cu 3-4oC mai înalte (vara respectiv mai joase), 
ceia ce asigură atenuarea efectelor negative a temperaturilor excesive și a secetei asupra 
plantelor. Ca urmare, plantele experimentale au crescut și s-au dezvoltat în condiții mai 
prielnice în comparație cu cele martor. Plantele experimentale erau mai viguroase, cu 
conținut de clorofilă și capacitate fotosintetică a frunzei stindard mai înaltă în comparație 
cu cea la plantele martor. În general efectele fiziologice induse de preparatul Reglag  
au asigurat sporirea cantității recoltei cu circa 18 % și conținutul de gluten în boabe   
cu 2% față de martor.
Cuvinte cheie: grâu comun de toamnă,  nod de înfrăţire, epicotil, regulator natural de 
creştere, Reglalg, clorofilă, productivitate, umiditate, temperaturi excesive.
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introducere
În perioada de vegetație grâul comun de toamnă suportă acţiunea temperaturilor 

joase iarna, arşiţei şi secetei vara, atacul agenților patogeni etc. [2]. Pentru a supraviețui  
în aceste condiţii este important ca plantele să fie tolerante faţă de factorii nefavorabili 
ai mediului ambiant. Potențialul genetic de rezistență a plantelor față de aceşti factori 
este diferit. El la fel depinde de faza ontogenezei plantelor şi specificul adaptării lor 
sub acţiunea factorilor externi [4]. Soarta plantei în condiţii de stres este determinată 
de realizarea mecanismelor de evitare a acţiunii factorului, precum şi de rezistenţa 
determinată de specificul derulării proceselor fiziologice şi biochimice în ţesuturile 
şi organele plantei [9, 10]. Realizarea acestor procese în perioada acţiunii factorilor 
de stres este determinată de specificul expresiei genelor induse de către factorii de 
stres [11, 12, 13]. Derularea acestui răspuns  poate fi modificat sub acţiunea diferitor 
factori fizici și chimici [7, 17]. Drept rezultat  se modifică nu numai reacția  (rezistenţa) 
plantelor la diferiţi factori de stres, dar se schimbă și derularea ontogenezei plantelor. 

În literatura de specialitate există mai multe date privind posibilitatea modificării 
reacţiei plantelor la acţiunea factorilor de stres cu ajutorul substanţelor biologic active 
de provenienţă naturală [5] şi sintetică [6]. În legătură cu cerinţele tot mai ridicate 
privind protecţia mediului ambiant, un interes tot mai pronunţat se manifestă faţă de 
substanţele biologic active de provenienţă naturală [1, 5], compatibile cu cerințele 
agriculturii organice. Printre acestea  se numără şi preparatul Reglalg, certificat pentru 
utilizarea în agricultura Moldovei. El se extrage din alge, care se cultivă în condiţii 
specifice [1]. Eficacitatea preparatului a fost demonstrată atât în urma tratării seminţelor 
înainte de semănat [8], cât şi a plantelor pe parcursul vegetaţiei. 

Cercetările anterioare, efectuate în condiții de laborator și câmp, au demonstrat 
că  Reglalgul  demonstrează capacitatea de a induce la grâu diminuarea lungimii 
epicotilului, datorită la ce nodul de înfrățire se formează  cu 1,8 – 2,1 cm mai adânc 
în sol față de cel la plantele martor [8]. Această influență a fost caracteristică pentru 
diferite soiuri de grâu, ceia ce ne sugerează despre acțiunea specifică a preparatului 
Reglalg asupra morfogenezei plantelor de grâu. Scopul cercetărilor, rezultatele cărora 
sunt prezentate în acest articol, a fost de a evalua influența preparatului Reglalg atât 
asupra creșterii și dezvoltării plantelor, cât și asupra parametrilor ce caracterizează 
productivitatea plantelor grâului comun de toamnă, soiul Moldova 5.    

materiale şi metode
Materialul vegetal. În cercetări au fost utilizate seminţele soiului de grâu hexaploid, 

Moldova 5, reproduse pe câmpul experimental al Institutului de Genetică,  Fiziologie şi 
Protecţie a Plantelor al AȘM în anul 2014. Înainte de semănat seminţele au fost tratate 
cu soluţii a preparatului Reglalg, extras în condiții specifice din biomasa algelor genului 
Spirogyra [1]. Pentru a asigura umectarea uniformă a seminţelor, ele au fost imersate 
pe parcursul a 2 min în apă distilata (martor), sau în soluţii ale preparatului  Reglalg 
(experiment), ulterior amplasate pe polietilenă şi lăsate pentru a se zvânta pe parcursul 
a 30 min la 18-20oC. După aceasta ele au fost semănate pe câmpul experimental al 
IGFPP. În experiment au fost utilizate soluţii ale preparatului Reglalg, diluat cu apă în 
raport de 1/1000, 1/800, 1/400, 1/200, 1/100. Pentru a asigura amplasarea uniformă a 
seminţelor la adâncimea de 6 cm în sol, semănatul a fost realizat manual. Astfel au fost 
asigurate condiții identice de creștere şi dezvoltare a plantelor. La faza de trei frunze a 
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fost determinat lungimea epicotilului şi indirect profunzimea amplasării în sol a nodului 
de înfrăţire. Luând în consideraţie adâncimea identică a semănatului, a devenit posibilă 
calcularea  corectă a profunzimii amplasării nodului de înfrăţire, scăzând datele lungimii 
epicotilului din adâncimea amplasării seminţelor (6 cm). Aceste calcule au fost realizate 
atât pentru plantele de pe lotul martor, cât şi de pe loturile experimentale. În afară de 
aceasta, toamna (la faza de 3-4 frunze) a fost determinat coeficientul de  înfrăţire a 
plantelor.  În perioada de vegetaţie la frunza stindard a fost determinat conținutul de 
clorofilă cu ajutorul clorofilometrului FIELD SCOUT CM 1000 (SUA) [16]. 

Structura recoltei de pe lotul martor şi cele experimentale a fost evaluată în 
baza parametrilor ce caracterizează productivitatea: numărul de plante/m2; rata 
fraţilor productivi; numărul mediu de boabe în spicul principal; masa medie a 
boabelor / spic la planta principală,  masa medie  a 1000 de boabe; conținutul și  
calitatea glutenului [15].

Analiza statistică a datelor. Experimentele au fost iniţiate  în toamna anului  2014 
în trei repetiții pentru fiecare variantă. Pentru datele obţinute au fost calculate valoarea 
mediei şi abaterii standard a mediei [3] 

rezultate şi discuții
Pe figura 1 sunt prezentate diagramele lungimii primului internod la plantele soiului 

de grâu Moldova 5 din varianta martor și cele experimentale (obținute din semințele 
tratate  cu diferite doze ale preparatului Reglalg). Din aceste diagrame observăm că la 
plantele din variantele experimentale lungimea epicotilului diminuează în paralel cu 
creșterea concentrației soluţiei preparatului Reglalg, utilizate pentru tratarea seminţelor. 
Lungimea epicotilului atinge valoarea minimă la  variantele, la care a fost  tratarea 
seminţelor cu soluţii a preparatului Reglalg diluat cu apă în raportul 1/100 și 1/200. 
La plantele din aceste variante lungimea epicotilului a fost cu 2,6-3,0 cm mai mică în 
comparație cu cea la plantele din varianta martor.  Datorită la aceasta, nodul de înfrățire 
şi sistemul radicular la plantele din aceste variante sunt amplasate în sol cu umiditate 
mai ridicată, iar iarna (pe parcursul perioadelor fără zăpadă) temperaturile la nivelul 
nodului de înfrățire sunt cu circa 3-6 oC mai înalte [18] (vara respectiv mai joase), ceea 
ce asigură diminuarea efectelor negative a temperaturilor excesive şi secetei asupra 
plantelor. Ca urmare plantele experimentale se dezvoltă în condiții mai prielnice, 
datorită la ce ele devin mai viguroase în comparație cu plantele din varianta martor. În 
mod evident și chiar impresionant putem observa influența preparatului Reglalg asupra 
morfologiei plantulelor de grâu comparând imaginea fotografică a plantulelor de grâu, 
prezentate pe figura 2.

Observăm că, deși lungimea părții aeriene a plantulelor din diferite variante este 
comparabilă, lungimea epicotilului în variantele care caracterizează plantele obținute 
din semințele tratate cu preparatul Reglalg diluat cu apă în raport 1/100 și 1/200 este 
cu aproximativ de două ori mai mică în comparație cu cea la plantele din varianta 
martor. În literatura de specialitate [18] se menționează că în perioada fără zăpadă a 
iernii, în straturile superioare a solului temperatura crește cu aproximativ 30C la fiecare 
centimetru de la suprafață solului. Este clar că  sporirea adâncimii nodului de înfrățire  
asigură nu numai protejarea lui de acțiunea temperaturilor critice (iarna negative, 
iar vara înalt pozitive), dar și  formarea sistemului radicular  în straturi  mai umede 
ale solului, fapt ce joacă un rol esențial în perioada cu  insuficiență  a  depunerilor 
atmosferice (mai ales a secetelor de primăvară).  
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Figura 1. Diagramele ce caracterizeză lungimea epicotilului şi profunzimea amplasării 
nodului de înfrățire a plantelor grâului moldova 5 obținute din semințele, care 
înainte de semănat au fost imersate pe parcursul a 2 minute în apă (martor) sau în 
soluții a preparatului Reglalg diluat cu apă în raportul 1/1000, 1/800, 1/600, 1/400,  
1/200, și 1/100. 

Figura 2. plante de grâu, soiul moldova 5 în ziua 60 de la semănatul în câmp la 
adâncimea de 6 cm. la dreapta sunt prezentate plantele martor, iar spre stânga – plantele 
obţinute din seminţele tratate cu preparatul Reglalg în diluţiile 1/1000, 1/800, 1/600, 1/400, 
1/200, și 1/100.

Sporirea adâncimii formării nodului de înfrățire sub influența Reglalgului la 
fel creează condiții prielnice pentru înfrățire. Din literatura de specialitate se știe 
că capacitatea de înfrățire depinde de mai mulți factori, în special de soi, condițiile 
pedoclimatice, temperatură, lumină, fertilizarea solului, umiditate şi densitatea plantelor 
[18]. Din datele prezentate pe figura 3 rezultă că sub influenţa Reglalgului se manifestă 
tendinţa de sporire a înfrățirii plantelor toamna, la fel ca şi cea de a spori numărul 
fraților productivi cu atât mai evident, cu cât concentrația preparatului în soluție pentru 
tratarea seminţelor era mai mare. Numărul tulpinilor cu spice productive la o plantă de 
grâu în urma utilizării soluției de Reglalg diluată cu apă în raportul 1/100 şi 1/ 200  cu 
11 - 20% mai înaltă în comparație cu cel la plantele din varianta martor.  
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În perioada de vegetație a grâului, în fazele de înspicare, înflorire, formare și coacere 
a boabelor, la frunza stindard a plantelor experimentale a fost  determinat indicele 
clorofilei. Valorile acestui indice este cu atât mai înalt, cu cât conținutul clorofilei 
în frunze este mai mare [16].   Rezultatele prezentate în tabelul 1 demonstrează că 
valorile indicelui de clorofilă atinge maximul în faza de înflorire, apoi ulterior 
diminuează progresiv. Totodată la plantele experimentale, în toate perioadele de 
dezvoltare, indicele clorofilei la frunza stindard era mai mare decât  la plantele martor.  
Cele menționate ne sugerează că tratamentul semințelor cu soluții a preparatului 
Reglalg  a stimulat  viabilitatea plantelor, ceia ce s-a reflectat și asupra conținutului de 
clorofilă în frunza stindart. De menționat că în fazele inițiale de formare a spicului (mai 
ales în faza de formare a cariopselor (boabe)) diferențele dintre valorile acestui indice 
la plantele experimentale și cele martor au fost cele mai înalte, în faza de formare a 
boabelor la plantele experimentale el depășind martorul de 1,4 ori. La fazele ulterioare 
de dezvoltare (boabe în lapte, boabe în ceară) diferențele au devenit mai joase.  

Figura 3. coeficientul de înfrățire generală (Îg) şi productivă (Îp) la plantele grâului 
comun de toamnă, soiul moldova 5, obținute din semințele, care înainte de semănat 
au fost imersate pe parcursul a 2 minute în apă (martor) sau în soluții a preparatului 
Reglalg diluat cu apă în raportul 1/1000, 1/800, 1/600, 1/400, 1/200, și 1/100.

Efectul preparatului Reglalg asupra parametrilor ce caracterizează productivitatea  
plantelor de grâu sunt prezentate în tabelul 2. Datele incluse în tabel demonstrează că 
tratarea semințelor cu preparatul Reglalg a influențat benefic valorile tuturor indicilor 
de productivitate: numărul de boabe în spic, masa medie a boabelor în spicul plantei 
principale,  masa a 1000 de boabe. Masa și numărul boabelor din spice a sporit odată 
cu creșterea concentrației  preparatului, fiind maximală în varianta tratării semințelor 
cu preparatul Reglalg  diluat cu apă în raportul 1/100. La fel, la plantele din această 
variantă, numărul de boabe în spic a crescut cel mai semnificativ (cu 12% mai 
mare decât la varianta martor). Masa maximală a boabelor din spicele principale a 
fost înregistrată la plantele  crescute din  semințele tratate cu soluții ale preparatului 
Reglalg diluat cu apă în raport  1/200 – 1/100, la care a fost înregistrată depășirea  
martorului cu 18-25%.

Interesant de menționat că cu toate că sub influenţa Reglalgului  a crescut semnificativ 
numărul de boabe în spic, masa a 1000 de boabe la fel a demonstrat tendința de a fi 
mai înaltă (cu 2 – 8% față de martor). Deoarece este cunoscută existența corelației 
negative dintre numărul de boabe în spic și masa a 1000 de boabe  [14], datele obținute 
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de noi demonstrează că prepartul Reglalg a înfluențat benefic derularea proceselor 
fiziologice și biochimice la plantele experimentale, ceia ce a asigurat creşterea masei 
medii a boabelor. Totodată menționăm că la toate variantele experimentale a fost 
înregistrată majorarea semnificativă a masei recoltei recalculate, creșterea variind între  
6-18 % față de martor.  

tabelul 1. indicele clorofilei (ic) la frunza stindard a plantelor grâului comun de 
toamnă, soiul moldova 5, crescute din seminţe martor și  tratate înainte de semănat cu 
preparatul Reglalg diluat cu apă în raportul 1/100 și 1/200. 

nr parametrul  
fiziologic

Faze de vegetație

Înspicare Înflorire Formare a 
boabelor

Boabe în 
lapte

Boabe în 
ceară

1 IC, martor 136 ± 11,5 176 ± 20,8 161 ± 8,4 139 ± 6,5 138 ± 11

2 IC, Reglalg 1/200 181 ±   9,9 235 ± 19,7 227 ± 8,8 151 ± 6,6 131 ± 10

3 IC, Reglalg 1/100 169 ±   7,9 204 ± 20,3 196 ± 9,5 137 ± 7,3 117 ± 13

4 Reglalg 1/200/martor 1,33 1,34 1,41 1,08 0,95

5 Reglalg 1/100/martor 1,24 1,16 1,22 0,98 0,85

tabelul 2. indicii de productivitate la  plantele grâului comun de toamnă, soiul 
moldova 5, obţinute din seminţele tratate înainte de semănat cu preparatul Reglalg.

Varianta
nr. mediu de

spice /m2
nr. mediu de 
boabe în  spic

masa medie a boabelor 
într-un spic ( g ) masa a 1000 de 

boabe ( g )
        la plantele principale

martor 380,7 ± 9,8 43,5 ± 3,2 1,59 ± 0,23 35,8 ± 0,16

reglalg 1/1000 382,6 ± 3,9 41,2 ± 1,3 1,58 ± 0,07 36,5 ± 0,31

reglalg 1/800 384,0 ± 5,6 44,6 ± 1,4 1,96 ± 0,10 36,7 ± 0,32

reglalg 1/400 386,5 ± 7,6 45,8 ± 2,9 1,95 ± 0,09 37,1 ± 0,17

reglalg 1/200 388,0 ± 9,5 48,0 ± 1,8 1,99 ± 0,05 37,8 ± 0,41

reglalg 1/100 370,2 ± 7,3 51,3 ± 3,9 2,05 ± 0,21 37,6 ± 0,15

Analiza rezultatelor privind cantitatea și calitatea de gluten în boabele recoltate 
la plantele experimentale și cele martor sunt prezentate pe figura 4. Datele obținute  
demonstrează  că conținutul de gluten umed în boabele recoltate de la plantele 
experimentale este cu 2% mai înalt în comparație cu cele recoltate de la plantele 
martor. Calitatea glutenului a fost apreciată după însușirile reologice de deformare 
a glutenului umed. Valorile înregistrate de la indicațiile glutografului atât pentru 
varianta martor, cât și pentru cea experimentală, s-au încadrat între 60 - 75 u.c. ceea 
ce ne demonstrează că glutenul corespunde grupei de calitate bună  [14]. Având în 
vedere fenomenul de sporire a tuturor parametrilor ce caracterizează productivitatea 
plantelor sub influența tratării semințelor cu preparatul Reglalg, tendința de creștere a 
conținutului de gluten în boabele obținute din plantele experimentale este un fenomen 
destoinic de a fi menționat, deoarece din literatura de specialitate se știe că sporirea 
recoltei plantelor de grâu, ca regulă este asociată cu tendința de diminuare a indicilor 
de calitate a boabelor  [14].  Noi considerăm că acest fenomen deosebit se datorează 
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influenței benefice a Reglalgului asupra activității fotosintezei pe întreaga perioadă de 
vegetație, tabelul 1. În așa fel a avut loc asigurarea cheltuielilor de metaboliți necesari 
pentru creşterea numărului şi masei datorită sporirii vitalității integrale a plantelor și a 
fluxului de metaboliţi sintetizaţi în frunzele plantelor experimentale în comparaţie cu 
cele caracteristice pentru plantele martor. 

În general cele menționate  sugerează că preparatul Reglalg influențează  benefic 
capacitatea adaptivă a plantelor atât prin mecanismele de evitare a acțiunii factorilor 
de stres, cât și prin accelerarea proceselor care asigură vigoarea și viabilitatea plantelor 
de grâu. În comun aceste efecte au asigurat sporirea indicilor ce caracterizează 
productivitatea plantelor și calitatea recoltei. 

Figura 4. conținutul de gluten în boabele grâului moldova 5. De la stânga la 
dreapta sunt prezentate probele glutenului extrase din boabele variantei martor și cele 
ale variantelor experimentale (semințele înainte de semănat au fost tratate cu soluții ale 
preparatului Regalg diluate cu apă în raportul 1/1000, 1/400, și 1/200, respectiv.

concluzii
Preparatul 1. Reglalg, utilizat pentru tratarea semințelor de grâu înainte de 

semănat, influențează asupra morfologiei plantelor, ceia ce se exprimă in diminuarea 
lungimii epicotilului, formarea mai profundă în sol a nodului de înfrățire, sporire a 
coeficientului de înfrățire și a dezvoltării sistemului radicular. 

Datorită efectelor specifice ale preparatului  2. Reglalg asupra parametrilor de 
creștere, plantele experimentale au avut conținutul de clorofilă și capacitate fotosintetică 
a frunzei stindard mai înaltă în comparație cu cea la plantele martor. 

Efectele fiziologice induse de preparatul 3. Reglag  au asigurat o mai bună 
protecție a plantelor față de acțiunea gerurilor de iarnă, arșiței și secetei de primăvară 
și vară (prin evitare), efectele benefice influențând asupra sporirii cantității și  
calității recoltei. 
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