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INFLUIENŢA SILICIULUI ASUPRA UNOR INDICI METABOLICI 
LA PLANTELE VITICOLE

Negru Petru, Popovici Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei  

de Ştiințe a Moldovei
Rezumat 

În  lucrare sunt prezentate date ce vizează influenţa acidului silicic asupra metabolismului 
pigmenţilor fotosintetici, activităţii fotosintezei, respiraţiei totale, mitocondriale şi 
fotorespiraţiei, substanţelor regulatoare de creştere, proceselor de oxido-reducere, a unei 
căi principale a metabolismului, cum este cea a compuşilor fosforici şi productivităţii 
plantelor viticole. Acţiunea siliciului asupra plantelor viticole depinde de genotip, organ 
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şi concentraţia preparatului, aceasta fiind mai pronunţată în perioada fenofazei de creştere 
a boabelor.
Cuvinte cheie: siliciul, plante viticole, metabolism.
Depus la redacţie 14 aprilie 2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducere
Există un foarte mare număr de lucrări experimentale care ne mărturisesc necesitatea 

siliciului şi influenţa pozitivă a acestui macroelement asupra metabolismului acestora 
[1]. Siliciul contribuie la creşterea şi maturarea diferitor plante: de secară, grâu, orz, 
porumb, mei, sorg, cartof, morcov, castraveţi, tomate, floarea soarelui, sfeclă, tutun, 
ierburi, boboase, lucernă, trifoi, salată, citruşi [11, 23, 30, 33]. Siliciul stimulează 
funcţionarea acizilor nucleici, influenţează metabolismul azotului, fosforului şi 
potasiului[16],acumularea zaharurilor în trestia de zahăr, în plantele de sfeclă de zahăr 
[30, 37], contribuie la majorarea gradului de rezistenţă a plantelor la secetă [23, 36],  
la boli criptogamice[22, 23, 24, 37, 39], la mărirea rezistenţei la frig a plantelor de 
orez, trestiei de zahăr şi citrice, de asemenea şi a rezistenţei la săruri, la metalele grele 
[5, 6, 12, 19]. S-a stabilit că siliciul înlătură acţiunea toxică a fierului, aluminiului, 
manganului, cuprului, arseniului, stronţiului-90 şi fenolilor  prin reprimarea absorbţiei 
acestora de către plante [3, 4, 7, 21]. Rezultatele  cercetărilor influenţei  SiO2 asupra 
rezistenţei plantelor la ger sunt contradictorii – atât pozitive cât şi negative [22].

Excluderea siliciului a blocat sinteza proteinelor, clorofilei, ADN, ARN, xantofilei, 
lipidelor, a redus intensitatea fotosintezei la algele diatomice [40].În plantele boboase 
siliciul organic a fost depistat în fracţia care conţinea acidul ribonucleic [9]. A fost 
determinată prezenţa Si în ribozomi[13], mitocondrii, cloroplaste, microsomi [12, 23]. 
Siliciul majorează stabilitatea ARN şi ADN [9, 18, 22, 33]. Acest element participă în 
optimizarea transportului şi redistribuirea substanţelor în organismul plantelor [28, 33], 
stimulează întrebuinţarea borului, asigură reducerea absorbţiei natriului şi metalelor 
grele în produse [26, 30], activitatea fotosintetică a plantelor [1, 2, 17,  23, 40]. 

Îngrășămintele de siliciu au și o influență indirectă, contribuind la sporirea 
nivelului de structurare și optimizare a însușirilor hidro-aeriene ale solului [10, 15, 34] 
de însușire  a fosforului[14, 32, 34] și absorbție a nitraților de către plante [28, 38]. 
Ameliorarea structurii se înfăptuiește prin formarea punţilor de siliciu între părticele 
de mâl – rocă formată din depuneri argiloase [34]. În special  e necesar de a menţiona 
aspectul agroecologic al administrării siliciului în protecţia plantelor,care se manifestă 
prin reducerea încărcăturilor pesticidice în agrocenoze [5, 40], reducerea pătrunderii 
xenobioticilor în obiectele mediului înconjurător [22], majorarea rezistenţei plantelor 
la mutaţii [23], ceia ce autorii datorează existenţei legăturii mai trainice Si-O-C, în 
comparaţie cu P-O-C în acizii ADN şi ARN.

În pofida existenţei rezultatelor pozitive numeroase de majorare a productivităţii 
plantelor îngrăşămintele de siliciu până în prezent nu se practică pe larg în agricultură. 
Factorul principal care frânează aceasta este steriotipul, legat de inerţia  biochimică a 
îngrăşămintelor de siliciu şi informarea insuficientă a producătorilor agricoli [35].          
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Materiale şi metode
Drept obiecte de cercetare au servit soiurile Aligote cu rezistenţa medie la ger şi 

iernare şi Cabernet Sauvignon cu rezistenţa mai joasă, crescute în lizimetre şi în vase 
de vegetaţie cu 40 kg de sol, protejate de precipitaţiile atmosferice. Cercetările au fost 
efectuate în timpul fenofazei de creştere a boabelor, a perioadei de pârgă şi a perioadei 
de maturare deplină a boabelor. S-a determinat conţinutul pigmenţilor fotosintetici [41], 
activitatea fotosintetică [20],  activitatea peroxidazei [25], metabolismul compuşilor 
fosforici [31] și activitatea regulatorilor de creştere, [27].

Rezultate și discuții
1. Conținutul pigmenților fotosintetici (tab.1). În decursul fenofazei de creștere 

a boabelor,perioadei de pârgă și perioadei de maturare deplină a boabelor a fost mai 
înalt la plantele soiului Cabernet  Sauvignon tratate cu siliciu, în timp ce   soiul Aligote, 
doar în unele cazuri a reacţionat semnificativ la acţiunea preparatului. Cel mai înalt 
conținut de pigmenți a fost înregistrat în timpul fenofazei de creştere a boabelor. Pe 
parcursul acestei fenofaze boabele au avut un conţinut al  clorofilei „a” şi „b” de 2-3 
ori mai înalt și în frunze de 1,8 ori mai mare în comparație cu al martorului. Analogic 
perioadei de vegetaţie  a anului precedent în timpul perioadei de pârgă și maturare 
deplină a boabelor siliciul a contribuit la majorarea  conţinutului clorofilei „b” atât în  
frunze cât şi în boabe.    

Tabelul 1. Conţinutul pigmenţilor fotosintetici în funcţie de acţiunea  
siliciului mg/dm2, 2014

Nr. Soi Lizimetre 1-5

Fenofaza creşterii boabelor Perioada de pârgă

Clorof. 
« a »

Clorof.
« b »

Carote
noizi

Clorof. 
« a »

Clorof.
« b »

Carote-
noizi

1

A
lig

ot
e frunze martor 3,57±0,1 2,79±0,03 0,67±0,01 3,58±0,02 0,90±0 1,34±0

2 frunze Si 200 3,67±0,1 2,84±0,03 0,75±0,01 3,66±0,02 1,22±0 1,46±0

3

C
ab

er
ne

t

 frunze martor 4,69±0,1 1,29±0,02 0,68±0,01 2,71±0,01 0,95±0,01 1,01±0

4 frunze Si 200 6,40±0,2 1,40±0,02 0,76±0,02 3,28±0,01 1,20±0 1,29±0

5 frunze Si 300 7,99±0,3 1,76±0,03 0,82±0,02 3,37±0,02 1,27±0,01 1,35±0

6

Va
se

frunze martor 3,32±0,1 0,23±0 0,60±0,01 3,52±0,01 1,49±0,01 1,31±0

7 frunze Si 200 5,69±0,2 0,40±0 0,88±0,02 3,92±0,02 1,55±0,01 1,45±0

8 boabe martor 0,08±0 0,14±0 0,19±0 0,25±0 0,19±0 0,09±0

9 boabe Si 200 0,25±0 0,44±0 0,41±0 0,29±0 0,28±0 0,13±0
Fenofaza maturării boabelor

Pigmenţii 
mg/dm2

Aligote Cabernet

Lizimetre Lizimetre, frunze Vase de vegetaţie

martor Si 200
frunze boabe

martor Si 200 Si 300 martor Si 200 martor Si 200

Clorof« a » 3,73±0,03 4,03±0,03 3,19±0,05 3,24±0,04 3,27 3,36 3,76 0,25 0,34

Clorof« b » 1,06±0,01 1,71±0,03 0,99±0,02 1,12±0,01 1,19 1,05 1,11 0,20 0,30

Carotenoizi 1,87±0,02 1,89±0,01 1,61±0,02 1,66±0,02 1,79 1,74 1,85 0,16 0,22

În timpul fenofazei creşterii boabelor efectul influenţei siliciului asupra sintezei 
pigmenţilor a fost aproape asemănător cu cel din timpul fenofazei înfloritului (respectiv 
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53 şi 43 %). În perioada post –recoltă la plantele tratate cu siliciu a crescut conţinutul 
tuturor celor trei pigmenţi, îndeosebi a carotenoizilor. 

2. Activitatea fotosintezei și respirației depinde de genotip și concentrația 
preparatului. Activitatea fotosintezei soiului Cabernet tratat cu acid silicic în perioada 
intrării plantelor în starea de repaus organic (8 august) a anului 2013 (tab.2) a fost cu 
14 % mai înaltă în raport cu a plantelor martor. 

Tabelul 2. Activitatea fotosintezei şi  respiraţiei în funcţie de acţiunea acidului silicic, 
fenofaza de maturare a lăstarilor moli, CO2/m2 /sec., a. 2013.

So
i ,

 V
ar

ia
nt Fotosinteza Respiraţia totală Respiraţia la întuneric Fotorespiraţia

m
ar

to
r siliciu

m
ar

to
r siliciu

m
ar

to
r siliciu

m
ar

to
r siliciu

20
0

m
g/

l

30
0

m
g/

l

20
0

m
g/

l

30
0

m
g/

l
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0

m
g/

l

30
0

m
g/

l

20
0

m
g/

l

30
0

m
g/

l

A
lig

ot
e 

liz
im

et
re

12
,9

±0
,2

9,
8±

0,
1

-

2,
7±

0,
03

2,
4±

0,
02

-

1,
0±

0

1,
0±

0

-

1,
72

±0
,0

1

1,
7±

0,
01

-

C
ab

er
ne

t
liz
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et

re

8,
6±

0,
1

10
,2

±0
,2

9,
8±

0,
1

2,
1±

0,
01

2,
1±

0,
01

1,
8±

0,
01

0,
9±

0

1,
0±

0

1,
2±

0

1,
12

±0

1,
1±

0

0,
6±

0

“C
ab

er
ne

t“
 

va
se
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e 
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ge

ta
ţie

8,
9±

0,
1

10
,6

±0
,2

8,
5±

0,
1

1,
5±

0,
01

2,
4±

0,
01

1,
5±

0,
01

1,
2±

0,
01

0,
9±

0

0,
8±

0

1,
01

±0

1,
5±

0,
01

0,
8±

0

Soiul Aligote a reacţionat invers, valoarea acestui indice, fiind de 1,3 ori mai redusă 
în raport cu a plantelor martor. Siliciul a produs o majorare cu 57% a respiraţiei totale. 
Şi intensitatea fotorespiraţiei s-a diminuat. În timpul perioadei de vegetaţie a anului 
2014 tratarea plantelor cu acidul silicic cu concentraţia de 200 mg/l a produs o majorare 
a activităţii  fotosintezei vizuale de 1,25 ori la plantele de Cabernet Sauvignon, de 1,3 
ori la cele de Aligote  şi activităţii reale-respectiv de 1,12 şi circa 1,3 ori mai înaltă în 
comparaţie cu a plantelor martor.(fig.1). 

Fig.1. Influenţa siliciului 
asupra activităţii fotosintezei 
şi  respiraţiei,  a. 2014. 
Legenda: 1- martor; 2- H2SiO3 
200 mg/l;  3- H2SiO3 300 mg/l;  
A - fotosinteza  vizuală;  B - foto-
sinteza reală;  C- respiraţia totală;  
D-respiraţia mitocondrială;  
E- fotorespiraţia.
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După cum s-a menționat mai sus siliciul a contribuit la majorarea activității 
fotosintezei și la alte plante [2, 23, 40]. Plantele tratate cu concentraţia soluţiei de 300 
mg/l  au avut o activitate mai redusă a fotosintezei în comparaţie cu aconcentraţiei de 
200 mg/l acid silicic. La concentraţia de 200 mg /l viţele de Cabernet  au avut a activitate 
a respiraţiei totale de 1,28 ori, a respiraţiei mitocondriale - de 1,04 şi a fotorespiraţiei 
de circa 2 ori mai joasă în comparaţie cu a martorului, în timp ce la viţele de Aligote a 
fost înregistrată o activitate a respiraţiei totale de 1,10 ori şi  a fotorespiraţiei - de 3,3 
ori mai înaltă , iar a respiraţiei mitocondriale- de 1,2 ori mai joasă.

3. Activitatea proceselor de oxido-reducere (fig.2) la plantele de Cabernet 
Sauvignon pe parcursul  acestei perioade de vegetaţie a fost cu mult mai redusă în raport 
cu a anilor precedenţi cu condiţii severe de umiditate analogice. Posibil că plantele, 
într-o anumită măsură, au devenit mai puţin sensibile la aceste condiţii, prin urmare 
şi activitatea peroxidazei devine mai redusă. Plantele au reacţionat, însă, la acţiunea 
siliciului prin majorarea activităţii peroxidazei.  

Fig.2.  Activitatea peroxidazei în funcţie de acţiunea siliciului, s. Cabernet. 
Legenda: I – fenofaza de creştere a boabelor, II - perioada de pârgă, III – F. maturării 
boabelor. 1, 2 – vase de vegetaţie; 3, 4 – lizimetri; 1, 3 – martor; 2, 4 – siliciul 200 mg/l;  
5 - siliciul 300 mg/l.

Astfel, activitatea fermentului în frunzele plantelor tratate cu siliciu în timpul 
fenofazei de creştere a boabelor a fost de până la trei ori mai înaltă în comparaţie 
cu a plantelor martor, iar în boabe  diferenţa a fost de 2,2 ori mai mare, deşi acestea 
au avut o activitate cu mult  mai joasă în comparaţie cu a frunzelor. Şi în decursul 
perioadelor de pârgă şi maturare deplină a boabelor plantele tratate cu siliciu au avut 
un potenţial de oxido-reducere mai înalt în raport cu al martorului. De menţionat 
faptul că la plantele cultivate în lizimetre activitatea fermentului a fost foarte joasă în 
comparaţie cu a plantelor crescute în vasele de vegetaţie. Astfel, în timpul perioadei 
de pârgă activitatea peroxidazei în frunzele acestor plante a fost de patru ori mai mică. 
Cauza acestei diferenţe constă în faptul că plantele crescute în vasele de vegetaţie au 
fost protejate de precipitaţiile atmosferice, preparatul de pe frunze nefiind spălat de 
ploi, ceia ce s-a întâmplat la viţele cultivate în lizimetre. Dar şi în asemenea condiţii 
efectul siliciului este evident.

4.Siliciul a influențat și activitatea substanțelor regulatoare de creștere (fig.3). 
Plantele martor au avut o activitate mai înaltă a boabelor în raport cu a frunzelor, iar 
la cele tratate cu siliciu a fost înregistrată o activitate mai înaltă a acestor substanțe 
în frunze (de 1,15 ori) și mai redusă în boabe (de1,5 ori) în raport cu a martorului. 
Aceasta datorează, probabil, încetării mai timpurii a proceselor de creştere a boabelor 
la plantele tratate cu siliciu.
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Fig. 3.  Diferenţa schematică dintre stimulatori şi inhibitori la frunze şi boabe în 
funcţie de acţiunea siliciul  în timpul fenofazei de creştere a boabelor la soiul Cabernet 
Sauvignon . 1- frunze siliciu 200 mg/l, 2- frunze Martor, 3- boabe siliciu 200 mg/l,  
4- boabe Martor.

5. Metabolismul compuşilor fosforici (tab.3).  Siliciul produce o influență foarte 
pronunțată asupra metabolismului unor compuși fosforici studiați. Astfel conţinutul 
fosforului neorganic în ţesuturile frunzelor la plantele tratate cu siliciu a fost de 1,5-1,7 
ori, a fosforului acido-solubil –de 1,4 -1,5 ori, a glucidelor eterice – de 1,3 ori mai înalt 
în raport cu al plantelor martor, iar în timpul perioadelor de pârgă şi maturare complectă 
a strugurilor a fost înregistrată o majorare şi a fosforului macroergic în frunze-respectiv 
de 1,24 şi 1,48 ori. 

Tabelul 3. Influenţa siliciului asupra metabolismului compuşilor  fosforici ,  soiul 
Cabernet, mkg/g. (1-4 vase de vegetație, 5-6 lizimetre).

Nr.

Varianta

Fenofaza creșterii boabelor

F.acido-
solubil F.neorganic F.organic F.macroergic Glucide 

eterice 
Nucle-
otide

1 Vase,  frunze, martor 568±2,1 406±1,7 162±1,0 8,4±0,1 122±1,0 40±0,2

2 Vase, frunze, Si 200 803±3,2 593±2,3 210±1,1 8,8±0,1 164±1,3 46±0,3

3 Vase, boabe, martor 388±1,1 257±1,5 131±0,9 6,0±0,1 105±1,2 26±0,1

4 Vase, boabe, Si 300 461±1,3 329±1,2 132±0,8 7,1±0,2 106±1,1 26±0,1

5 Lizim, frunze, martor 499±1,7 319±1,1 180±1,0 5,8±0,2 148±1,2 32±0,2

6 Lizim, frunze, Si 300 743±2,2 548±2,3 196±1,4 6,1±0,1 157±1,3 38±0,3

Perioada de pârgă

1 Vase,  frunze, martor 745±1,7 507±1,1 238±0,8 6,3±0,03 179±1,1 59±0,3

2 Vase, frunze, Si 200 991±2,5 716±2,1 278±1,0 7,8±0,04 198±1,2 80±0,7

3 Vase,boabe martor 288±1,0 167±0,9 121±0,5 5,5±0,02 89±0,9 32±0,3

4 Vase, boabe,  Si 300 366±1,4 228±1,0 138±0,7 6,2±0,03 103±1,0 35±0,2

5 Lizim, frunze, martor 635±2,0 433±1,5 202±0,4 5,2±0,01 162±1,2 40±0,4

6 Lizim, frunze, Si 300 653±1,9 439±1,3 214±0,6 6,2±0,02 165±1,2 49±0,4

Fenofaza maturării boabelor

1 Vase,  frunze, martor 818±2,5 644±1,9 174±0,9 8,7±0.02 94±0.7 80±0.4

2 Vase, frunze, Si  200 1080±3,3 685±2,1 195±1.0 12,9±0.03 111±0.9 84±0.5

3 Lizim,  boabe, martor 412±1,4 307±1,3 105±0.5 4,13±0.01 55±0.5 50±0.3

4 Lizim, boabe,  Si 300 456±1,2 348±1,2 108±0.7 5,0±0.01 59±0.4 49±0.2

5 Lizim, frunze, martor 577±1,5 443±1,3 134±0.3 9,2±0.02 94±0.6 40±0.2

6 Lizim, frunze, Si 300 670±1,7 516±1,6 154±0.4 11,8±0.03 103±0.8 51±0.3
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În literatură există informații conform cărora siliciul contribuie la redistribuirea 
fosforului pe fracții în plante [8] și la majorarea stabilității mitocondriilor [18], 
moleculelor de ADN și ARN [22].Conţinutul acestei fracţii de fosfor în boabe se 
măreşte după maturarea deplină a acestora, adică după ce necesitatea lor ca acceptor 
în acest compus scade. Însă procesul decurge mai intens la plantele tratate cu siliciu.  
Prin urmare,  dacă conţinutul fosforului macroergic la plantele martor în timpul perioadei 
maturării depline a crescut de 1,3 ori faţă de cel al perioadei de pârgă, la cele tratate cu 
siliciu s-a majorat de 1,6 ori. Având în vedere că fosforul macroergic prezintă valoarea 
energetică a plantei , această majorare are o însemnătate importantă în metabolismul de 
pregătire a plantelor către iernare, siliciul contribuind astfel la desfăşurarea mai deplină 
a acestui proces.

Siliciul a influenţat pozitiv şi productivitatea plantelor viticole, având totodată 
un caracter  genotipic  (tab. 4). Astfel, de la viţele tratate cu concentraţiile de 200  şi 
300 mg/l   acid silicic  s-a obţinut o recoltă mai înaltă, respectiv, cu 1,62 kg la butuc şi 
1,35 kg  la butuc ale soiului Aligote şi doar în jurul la 1 kg/butuc – la soiul Cabernet 
Sauvignon. Surplusul conţinutului de zaharuri a fost foarte mic şi a depins de  mărimea 
recoltei, fiind puţin mai înalt (doar cu 0,3-0,4 %) când recolta a fost mai redusă. 

Tabelul 4.Înfluenţa  siliciului  asupra productivității plantelor.

Nr. Variant
Recolta, kg/butuc Zaharitatea % Aciditatea mg/l

Aligote Cabernet Aligote Cabernet Aligote Cabernet
1 martor 6,53±0.1 2,90±0.1 18,8±0.5 21±0.7 7,5±0.04 7,3±0.03
2 Si 200 7,91±0.2 3,86±0.2 18,1±0.4 21,4±0.9 7,1±0.03 7,0±0.02
3 Si 300 8,18±0.3 3,00±0.2 19,1±0.4 21±0.6 7,2±0.02 7,2±0.02

Concluzii
1. Siliciul a contribuit intesitatea sintezei pigmenților fotosintetici în frunze și în 

boabe la soiul Cabernet Sauvignon, conținutul cărora a fost de 1,16-2,75 ori mai înalt în 
raport cu al martorului. Vițele de Aligote doar în unele cazuri au reacționat semnificativ 
la acțiunea preparatului. 

2. Siliciul a produs o majorare aproape identică a activității fotosintezei vizuale  la 
soiurile Cabernet Sauvignon și Aligote și activității reale – respectiv de 1,12 și 1,3 în 
raport cu a plantelor martor. La  plantele de Aligote tratate cu siliciu și fotorespirația  
a fost de circa 3 ori mai înaltă. Plantele tratate cu siliciu au avut un potenţial de oxido-
reducere mai înalt şi o activitate sumară  a substanţelor regulatoare de creştere mai 
mare  în comparaţie cu  a martorului.

3. Siliciul a contribuit la creșterea conţinutului unor compuşi fosforici  în 
ţesuturile frunzelor,  în deosebi a fosforului acido-solubil ( de 1,4 -1,5 ori ), glucidelor 
eterice  (de circa 1,2-1,3 ori), iar după intrarea plantelor  în starea de repaus – şi a 
fosforului  macroergic (de 1,3-1,8 ori).Siliciul contribuie la redistribuirea fosforului 
macroergic dintre frunze (ca donor) şi boabe (ca acceptor) după intrarea plantelor  
în repaus endogen.

4. Recolta plantelor tratate cu siliciu a fost cu 1,6 kg mai înaltă la soiul Cabernet  
Sauvignon  și cu 1 kg la cele de Aligote în raport cu a martorului.
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