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rezumat
Au fost obținute date experimentale privind efectul prolinei exogene asupra indicatorilor 
germinării semințelor (energia de germinare, facultatea germinativă a seminţelor, 
lungimea radiculelor, masa uscată a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor) de 
soia, soiul Amelina în condiţii stresogene (stres hidric, stres salin, stres hilro-salin).  
Dintre toți factorii de stres, în cea mai mare măsură a redus rata de germinare stresul 
hidric (componenta osmotică), iar stresul salin – masa plantulelor. Se constată că efectul 
inhibitor al stresului complex (hilro-salin) este determinat în principal de componenta 
de stres hidric. Tratamentul exogen al semințelor cu soluţie apoasă de prolină atenuează 
impactul factorilor de stres asupra germinației semințelor de soia, dar efectul prolinei 
depinde de specificul factorului stresogen: efectul maxim de diminuare a depresiei 
germinării semințelor s-a manifestat pe fondal de stres hidric.
Cuvinte cheie: soia, semințe, germinare, stres hidric, stres salin, stres complex, prolină 
exogenă.
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introducere
Evaluarea gradului de tensionare a stării fiziologice a plantelor în condiţii de 

fluctuaţie a parametrilor de umiditate şi salinizare a solului şi repercusiunii asupra 
productivităţii lor este o problemă complexă, care impune necesitatea evidenţierii 
declanşării unor reacţii nespecifice şi specifice, ce condiţionează rezistenţa organismului. 
Prolina exogenă poate servi ca inductor exogen a declanşării reacţiilor nespecifice, 
corelate cu toleranţa la stresul hidric repetat şi rezistenţa complexă a plantelor de 
soia la deshidratare şi conţinut sporit de săruri, deoarece sporirea conţinutului de 
prolină în plante constituie o reacţie fiziologică nespecifică, care apare la acţiunea 
secetei, salinizării, deficitului nutriţiei minerale şi altor condiţii nefavorabile.  
Datele din literatură indică, că conţinutul endogen al prolinei libere în plantele de soia 
în condiţii de secetă şi salinizare se schimbă într-un diapazon larg [7, 6, 10, 3, 12,13], 
cu depăşire de până la 100 ori a conţinutului ei în plantele martor crescute în condiţii 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

91

optimale. Cu cât mai dificil suportă plantele condiţiile nefavorabile, cu atât conţinutul 
de prolină în ţesuturi este mai mare. În condiţii de secetă de tip sudic (asociată cu 
arşiţă) în frunzele plantelor se acumulează o cantitate mult mai mare de prolină 
decât în rădăcini [12]. Concomitent cu informaţiile privind modificarea conţinutului 
endogen a prolinei în plante în condiţii stresogene, datele din literatură indică şi asupra 
efectului aplicării exogene a prolinei ca mijloc de optimizare a stării fiziologice a  
plantelor [11, 5, 2, 9, 8]. 

Însă rolul prolinei (inclusiv şi prolinei exogene) în reglarea status-ului apei şi în 
manifestarea rezistenţei plantelor la salinizare, secetă, inclusiv stres repetat, precum şi 
rezistenţei la acţiunea complexă a secetei şi salinizării e studiat insuficient. 

În aspectul celor expuse scopul acestor cercetări constă în evidenţierea acţiunii 
prolinei exogene asupra germinării seminţelor de soia în condiţii de stres hidric, salin 
şi complex (hidro-salin). 

materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit seminţele de Glycine max L.(Merr), soiul 

Amelina, omologat în Republica Moldova. A Fost montată o experienţă de laborator, 
fiind create variante cu diverse condiţii de germinare a seminţelor – atât normale, cât 
şi stresogene. Înainte de montarea experienţei seminţele de soia au fost sterilizate 
superficial cu soluţie de 0,1% KMnO4 și clătite bine cu apă distilată pentru înlăturarea 
tuturor urmelor de KMnO4 [1]. Un lot de seminţe au fost înmuiate în apă distilată timp 
de 3 ore şi introduse în cutii Petri pentru germinare pe următoarele fondale (medii): 
apă distilată, PEG, bicarbonat de sodiu, PEG+bicarbonat în raport 1:1, temperatura 
mediului fiind menţinută 25oC. Alt lot de seminţe au fost înmuiate timp de 3 ore în 
soluţie de 8 mМ prolină şi introduse în cutii Petri pentru germinare pe aceleaşi fondaluri 
(medii) ca şi seminţele din primul lot, în aşa mod fiind create următoarele variante:

seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de apă distilată • 
(martor);
seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de soluţie PEG 6000 • 
(stres hidric);
seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de soluţie de bicarbonat • 
de sodiu (stres salin);
seminţe înmuiate în apă distilată, germinarea pe fondal de soluţie PEG 6000+ • 
bicarbonat în raport 1:1 (stres complex, hidro-salin);
seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 • mM), germinarea pe fondal de apă 
distilată;
seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 • mM), germinarea pe fondal de soluţie 
PEG 6000 (stres hidric);
seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 • mM), germinarea pe fondal de soluţie 
salinizată cu bicarbonaţi (stres salin);
seminţe înmuiate în soluţie de prolină (8 • mM), germinarea pe fondal de soluţie 
PEG 6000 + bicarbonaţi (stres complex, hidro-salin).

Toate variantele au fost montate în 6 repetări. 
Conţinutul prolinei în semințe a fost determinat după reacţia cu ninhidrină [4]. 

Pentru evidenţierea particularităţilor desfăşurării proceselor de germinare a seminţelor 
de soia sub influenţa prolinei exogene a fost utilizată metoda [5], fiind determinaţi 
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următorii indici: energia de germinare, facultatea germinativă a seminţelor , lungimea 
radiculelor, masa uscată a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor. 

rezultate şi discuţii
Conform rezultatelor obţinute, conținutul de prolină în semințele martor (tratate 

cu apă distilată) a constituit 202±23 ppm. În procesul de înmuiere în soluţie de 
prolină umflarea seminţelor de soia s. Amelina a constituit în mediu 17-18 %, ceea ce 
aproximativ corespunde absorbţiei a 25 mg soluţie de prolină (8 mM), sau a 20-23 µM 
de prolină. Mărimea calculată a absorbției prolinei exogene a constituit 523±48 ppm. 
Sporirea conținutului de prolină în semințe, ca rezultat al tratării prealabile cu soluție 
de prolină, a influențat asupra parametrilor de germinare a lor.

După 3 zile de germinare pe toate fondalurile de stres se atestă inhibarea energiei de 
germinare a seminţelor înmuiate prealabil în apă distilată (tab.1). Totodată, în varianta 
martor (mediul de germinare apa distilată) şi pe fondal de stres hidric (PEG 6000) s-a 
observat efectul de stimulare uşoară a energiei de germinare a seminţelor înmuiate 
în soluție de prolină; pe fondal de stres salin numai începe să se contureze tendinţa 
de stimulare a proceselor de germinare acestor seminţe, pe când în condiţii de stres 
complex (PEG+bicarbonat) desfăşurarea proceselor de germinare a seminţelor din 
ambele loturi de tratare preliminară, în această perioadă (3 zile) este suprimată practic 
complet.

Таbelul 1. energia de germinare a seminţelor de soia prealabil înmuiate în apă distilată 
sau în soluţie de prolină. s. amelina.

Varianta,
Fondalul de germinare

energia de germinare (%)
seminţe înmuiate în apă 

distilată 
seminţe înmuiate în soluţie 

de prolină
apă distilată (martor) 53,0 ± 1,0 70,0 ± 10,8
peg 27,0 ± 6,6 40,0 ± 0,0
bicarbonat de sodiu 27,0 ± 6,6 36,0 ± 5,7
peg+bicarbonat 20,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

În baza rezultatelor obţinute se constată că din toţi factorii de stres cea mai mare 
influenţă asupra facultăţii de germinare (6 zile) a avut stresul hidric (PEG 6000),  
pe când în condiţii de stres salin se atestă numai tendinţa de diminuare a acestui 
indice. Compararea datelor ce caracterizează facultatea de germinare a seminţelor în 
diferite condiţii stresogene permite de a concluziona, că acţiunea depresivă a stresului 
complex (hidro-salin) a fost determinată mai cu seamă de componenta stresului  
hidric (Tabela 2). 

Se constată, că tratarea exogenă a seminţelor cu prolină exercită o acţiune de 
atenuare a influenţei factorilor de stres asupra proceselor de germinare a seminţelor 
de soia, însă efectul depinde de specificul factorului de stres. Din datele prezentate 
în tabela 2 se evidenţiază o acţiune mai esenţială a prolinei exogene asupra facultăţii 
germinative în condiţii de stres hidric (PEG 6000), asigurând sporirea ei cu 27,9% în 
comparaţie cu facultatea germinativă a seminţelor din lotul celor înmuiate prealabil în 
apă distilată. Pe fondal de stres salin, precum şi pe fondal de stres complex acţiunea 
stimulatoare a tratării exogene cu prolină nu s-a stabilit veridic.
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Acţiunea factorilor de stres în studiu asupra proceselor de germinare a seminţelor 
s-a manifestat şi prin diminuarea lungimii radiculelor, mult mai pronunţată în cazul 
stresului salin. De menţionat că pe acest fondal de stres tratarea exogenă cu prolină n-a 
demonstrat efect pozitiv (tabela 3).

Таbelul 2. Facultatea germinativă a seminţelor de soia, tratate preliminar cu apă sau 
soluţie de prolină, în condiţii stresogene. s. amelina.

Varianta,
Fondalul de germinare

Facultatea germinativă (%)
seminţe înmuiate în apă 

distilată
seminţe înmuiate în soluţie de 

prolină
apă distilată (martor) 95,0 ±5,0 100,0 ±0,0
peg 67,1 ±3,1 100,0 ±0,0
bicarbonat de sodiu 81,7 ±9,1 72,1 ±3,3
peg+bicarbonat 70,8 ±10,0 86,9 ±6,1

Таbelul 3. lungimea radiculelor formate în procesul de germinare a seminţelor de 
soia, tratate preliminar cu apă sau soluţie de prolină, în condiţii stresogene. s. amelina.

Varianta,
mediul de germinare

lungimea radiculelor (mm)
seminţe înmuiate în apă 

distilată seminţe înmuiate în soluţie de prolină

apă distilată (martor) 53,3 ±8,7 69,5 ±3,2
peg 23,3 ±2,5 40,3 ±4,4
bicarbonat de sodiu 10,2 ±0,4 11,7 ±2,0
peg+bicarbonat 14,1 ±2,3 12,6 ±0,6

La germinarea seminţelor înmuiate prealabil în apă distilată, stresul hidric  
(PEG 6000) a exercitat o acţiune mai slabă asupra lungimii radiculelor în comparaţie 
cu alţi factori stresogeni (salin şi complex). Însă, pe acest fondal s-a stabilit veridic 
o acţiune pozitivă esenţială a tratării exogene a seminţelor cu prolină (pe fondal de  
PEG 6000 sub înfluenţa tratării cu prolină lungimea radiculelor a fost 40,3±4,4 mm, faţă  
de 23,3±2,5 mm la seminţele înmuiate în apă distilată). 

Acţiunea stresului complex (hidro-salin) asupra lungimii radiculelor a fost 
determinată preponderent de componenta negativă a stresului salin (tabelul 3); pe acest 
fondal stresogen acţiunea stimulatoare a tratării exogene cu prolină nu s-a stabilit. 

În rezultatul tratării exogene a semințelor de soia cu soluție de prolină se 
atestă modificarea masei uscate a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor de soia  
s. Amelina (tab.4).

Datele prezentate în tabelul 4 denotă că germinarea seminţelor de soia pe fondalurile 
stresogene conduce la diminuarea masei uscate a plantulelor formate faţă de plantulele 
din varianta martor. O influenţă mai mare asupra masei plantulelor a avut stresul salin 
(bicarbonat de sodiu). Pe acest fondal masa uscată a plantulelor a diminuat într-o măsură 
mai mare, iar tratarea exogenă cu prolină n-a demonstrat efect pozitiv (tab. 4).

În general, se poate concluziona, că tratarea exogenă cu prolină accelerează 
mobilizarea substanţelor din cotilidoane. După prelucrarea seminţelor cu prolină la 
germinarea posterioară (6 zile) pe apă distilată într-o măsură mai mare a diminuat masa 
cotilidoanelor cu sporirea masei plantulei. Pe fondaluri de stres (hidric, salin şi complex) 
tratarea seminţelor cu prolină deasemenea a condus la diminuarea masei cotilidoanelor, 
dar într-o măsură mai mică, fără majorarea veridică a masei plantulelor. 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

94

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Таbelul 4. influenţa prolinei exogene şi condiţiilor de germinare asupra masei uscate 
a seminţelor, cotiledoanelor şi plantulelor de soia, s. amelina.

mediul de germinare

masa proaspătă iniţială 
mg masa uscată a componentelor seminţelor după ger-

minare, mg

seminţe 
înmui-

ate în apă 
distilată

seminţe 
înmuiate în 
soluţie de 
prolină

seminţe înmuiate în apă 
distilată

seminţe înmuiate în 
soluţie de prolină

cotilidoane plantule cotilidoane plantule

apă distilată (martor) 142,4±1,5 139,2±5,1 109,9±6,4 13,5±1,7 98,2±4,2 15,6±1,5

peg 149,1±3,6 139,4±4,3 114,4±3,8 6,0±1,0 99,4±2,9 8,3±1,0

bicarbonat de na 142,4±2,1 140,6±4,3 114,5±4,9 5,2±1,0 107,2±5,9 5,3±1,0

peg+bicarbonat 138,8±2,1 144,2±4,5 106,2±1,6 5,8±0,3 110,4±4,5 5,9±0,8

concluzii
Germinarea seminţelor de soia în condiţii stresogene conduce la diminuarea 

facultăţii germinative, lungimii radiculelor, masei uscate a plantulelor. Din toţi factorii 
de stres cea mai pronunţată influenţă asupra facultăţii de germinare exercită stresul 
hidric (componenta osmotică), pe când în condiţii de stres salin se atestă numai tendinţa 
de diminuare a acestui indice, dar o diminuare mult mai expresivă a masei uscate a 
plantulelor. Acţiunea depresivă a stresului complex (hidro-salin) a fost condiţionată în 
mare măsură de componenta stresului hidric. 

Tratarea exogenă a seminţelor cu prolină exercită o acţiune de atenuare a influenţei 
factorilor de stres asupra proceselor de germinare a seminţelor de soia, însă efectul 
depinde de specificul factorilor stresogeni; efectul maximal asupra germinării seminţelor 
a fost stabilit pe fondal de stres hidric.
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