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Introducere

Lupoaia reprezintă un holoparazit, care frecvent afectează creşterea şi dezvoltarea 
fl orii-soarelui în bazinul Mării Mediteraneene, Europei de Est, Asiei de Vest şi Est, 
unde se cultivă mai mult de jumătate din producţia globală de seminţe [15], reducând 
semni  cativ recolta.

În decursul evoluţiei plantele au elaborat o varietate de sisteme şi mecanisme 
de protecţie, generale şi specifi ce, ca răspuns la acţiunea stresului biotic şi abiotic. De 
obicei aceste sisteme sunt locale, fi ind constituite din structuri morfologice, funcţii 
fi ziologice şi mecanisme biochimice specifi ce, care cooperează simultan, coordonat 
printr-un control genetic complex [1, 2, 11]. Interacţiunea gazdă - parazit induce o 
cascadă de procese metabolice dirijate spre:
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 reorganizarea pereţilor celulari, materializată prin sinteza de melanină, lignină, 
suberină, tanină [7];

sinteza compuşilor, care blochează dezvoltarea parazitului - fenoli, fi toalexine, 
 toncide [4, 8];

neutralizarea sau distrugerea patogenului prin generarea de glicohidrolaze, 
inhibitori de proteaze etc. [13, 18].

Principalul fenomen asociat cu răspunsul sistemic la stresul biotic/abiotic 
constituie biosinteza de proteine: asociate cu patogeneză (PR - patogenesys rezistence 
proteins), de inactivare a ribozomilor (RIP - ribisome-inactivating proteins), implicate 
în apărare „killer proteins”, inhibitori a proteazelor etc. [8]. 

PR-proteinele, descoperite pentru prima data la tutunul infectat cu virusul 
mozaicului de tutun [6, 19] se acumulează în cantităţi mari ca răspuns la semnalele 
exogene determinate de patogen sau stres abiotic [5]. Aceşti compuşi au fost grupaţi în 
cinci clase. Clasa I include proteine cu masa moleculară de ~ 15 – 17 kDa prezente la 
un spectru larg de plante. PR-2 şi PR-3 sunt reprezentate de chitinaze şi respectiv β-1,3-
glucanaze. Cele din clasa IVa constituie proteine acide cu masa moleculară de 13 - 14,5 
kDa şi au secvenţe de aminoacizi similare celor din proteinele a căror sinteză este indusă 
de acţiuni mecanice (răni, leziuni), depistate pentru prima data la cartof. Proteinele 
PR-V au un grad înalt de secvenţe similare cu taumatinele din Thaumatococcus danielli 
[3, 11]. Recent, alte şase grupe de proteine au fost incluse în grupul proteine - PR [5].

La  oarea-soarelui de asemenea au fost identi  cate o serie de proteine, similare ?
PR - proteinelor din tutun, grupate în 4 categorii [9]. PR1 include o singură polipeptidă 
de 17 kDa, PR2 - o polipeptidă cu masa moleculara de 40 kDa, aceasta fi ind un precursor 
al PR1, PR3 reprezintă două polipeptide cu masa moleculară de 29 kDa (PR3a) şi 37 
kDa (PR3b) şi PR5 - o polipeptidă cu masa moleculară de ~ 20 kDa. În condiţii normale 
aceste proteine manifestă un nivel redus de sinteză, pe când la infectarea cu fi topatogeni 
conţinutul lor se majorează de zeci şi sute de ori, sporirea fi ind determinată de activarea 
genelor responsabile de sinteza acestora [9, 11, 12]. 

În contextul celor expuse scopul prezentei lucrări a fost de a analiza spectrul 
polipeptidic al proteinelor sumare, uşor solubile la diverse genotipuri de fl oarea-soarelui 
infestate cu O.cumana.

Materiale şi metode

Ca material de studiu au servit doi hibrizi de  oarea-soarelui Valentino, Xenia 
şi liniile lor parentale, oferite cu amabilitate de către CCŞ “Magroselect” SRL Soroca. 
Infl orescenţe de lupoaie (Orobanche cumana Wallr) au fost colectate de la plantele 
infectate de  oarea-soarelui din centrul Republicii Moldova, in vara anului 2006. 
Seminţele separate de infl orescenţele uscate au fost păstrate la întuneric, la temperatura 
camerei.

Condiţiile de cultivare in vivo. Inocularea artifi cială a plantelor a fost efectuată 
în vase de vegetaţie, în care s-a introdus mixtura de sol (nisip : turbă în raport volumetric 
de 1:1) uniform infestată cu seminţe de lupoaie. Conform recomandărilor [14] la fi ecare 
200 g sol s-au adăugat 30 mg seminţe de lupoaie. Pentru precondiţionarea lupoaiei 
vasele cu sol umectat cu 100 ml apă au fost lăsate timp de şapte zile, după care au fost 
plantate seminţele de fl oarea-soarelui germinate timp de 2 zile şi expuse în camera 
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de cultivare. Plantele au fost crescute la temperatura medie de 15/14 °C (aer/sol) cu 
fotoperioada de 12-14 ore şi umiditatea de 60%. Materialul vegetal a fost prelevat la 
etapa de 8-10 frunzuliţe adevărate după 11 săptămâni de cultivare.

Izolarea proteinelor sumare. Proteinele uşor solubile au fost izolate din frunze 
în soluţie-tampon: Tris-HCl 0.628 mM, pH=6.8 (1g probă : 5 ml), acid ascorbic 0.03%, 
EDTA 1 mM, glicerină, β-mercaptoetanol – 6% timp de 30 min., urmat de centrifugare 
la 6000 rot/min timp de 15 min. Sedimentul proteic după ce a fost supus unor operaţii 
de purifi care repetate cu etanol, acetonă şi eter a fost uscat şi utilizat la prepararea 
probelor [17].

SDS-PAGE. Electroforeza denaturantă a fost realizată în sistemul de tampoane 
Laemmli, în plăci verticale de poliacrilamidă, utilizând aparatul de electroforeză ABГЭ 
– 2 (Estonia). Operaţiile post-electroforetice au fost efectuate conform metodei standard 
[10]. 

Masele moleculare ale polipeptidelor au fost determinate in conformitate 
cu greutatea moleculară a unor proteine standard: albumina serică bovină – 66.0 
kDa, ovalbumina – 45.0 kDa, pepsina mucoasei stomacale de porcine – 34.7 kDa, 
tripsinogenul din pancreasul de bovine – 24.0 kDa, β-lactoglobulina din lapte de bovină 
– 18,4 kDa, lizozima din albuş de ou – 14,3 kDa (SDS Molecular Weight markers 
Ptoteins, USA). Logaritmii maselor moleculare relative ale fracţiilor polipeptidice 
separate au fost determinate în funcţie de indicii mobilităţii electroforetice.

Analiza proteinelor bazată pe tehnologia - Protein lab Chip şi a programului 
2100 expert_Protein 230 s-a realizat la Bioanalzyer (Agilent 2100 Bioanalyzer, 
Germania) în conformitate cu recomandările propuse de producător. 

 
Rezultate şi discuţii

Sinteza proteinelor de stres manifestă un caracter tranzitoriu, de o intensitate 
mai mare în prima treaptă de infectare, care după o reorganizare a metabolismului 
biochimic în funcţie de nivelul de rezistenţă a plantelor infectate se stabileşte o stare de 
echilibru funcţional gazdă - patogen.

SDS-PAG ectroforeza fracţiilor proteice a şase genotipuri de fl oarea-soarelui 
analizate au pus în evidenţă o diversitate moleculară a componenţilor cu un anumit 
grad de specifi citate determinat atât de genotipul plantei, cât şi de stresul biotic.

In aspect general, spectrele electroforetice ale tuturor genotipurilor studiate au 
relevat prezenţa a 25-35 polipeptide repartizate într-un diapazon cu Mr 13-100 kDa. Au 
fost constatate 16 fracţii comune pentru ambii hibrizi şi liniile parentale: 9 compuşi de 
o intensitate slabă a colorantului cu Mr: 21,3; 23,7; 24,7; 26,3; 34,3; 42,7; 65,8; 70,5; 
77,2 kDa, patru de o intensitate medie: 15,0, 28,6; 38,4; 44,0; kDa şi trei fracţii majore 
după dimensiunea zonei şi intensitatea colorantului – 41,3; 49,0; 52,8 kDa, fi g. 1 şi 3. 

Pro  lurile genotipurilor parentale au prezentat un spectru de benzi polipeptidice 
mai heterogen la linia maternă comparativ cu cea paternă. Astfel, la linia maternă a 
hibridului Xenia a fost evidenţiată o polipeptidă cu greutate moleculară mică - Mr 14,6 
kDa, care lipseşte la genotipul patern. Linia paternă se deosebeşte de cealaltă formă 
parentală şi prin prezenţa unei fracţii medii cu Mr 29,6 kDa. 
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Fig. 1. Electroforeza proteinelor totale, uşor solubile la hibridul Xenia şi liniile parentale 
martor şi infectate cu O. cumana. 

M – marker proteic; 1- Xenia ♀martor, 2 – Xenia ♀ infectat, 3 - Xenia ♂martor, 4 - Xenia 
♂ infectat, 5 - Xenia F1 martor, 6 - Xenia F1 infectat

Hibridul obţinut la încrucişarea acestor linii a prezentat un spectru similar 
formelor parentale în special al celui patern cu excepţia componentului cu Mr 20 kDa. 

Plantulele infestate de Orobanche cumana s-au caracterizat prin unele schimbări 
ale spectrului electroforetic cuantifi cate prin intensifi carea colorării unor benzi sau 
dispariţia şi apariţia altor componenţi. De exemplu, fracţia cu Mr 20 kDa nu a fost 
constatată la ambele linii parentale, iar cea cu Mr 14,6 kDa la plantulele liniei materne. 
Interacţiunea parazitului cu planta la linia paternă s-a manifestat şi prin prezenţa unei 
benzi de 65,0 kDa care nu a fost relevată la martor. 

La hibridul infestat s-a observat un profi l fără deosebiri calitative relevante cu 
excepţia intensifi cării benzii cu Mr 22 kDa (fi g.1.). Conform datelor din literatură 
polipeptidele cu greutatea moleculară 22 şi 29,6 kDa corespund PR-proteinelor clasei 
a cincia şi respectiv a treia [9].

Reacţia de răspuns la factorul de stres poate fi  apreciată atât după polipeptidele 
specifi ce care apar, cât şi după variaţia în conţinut a celor existente. 

Cele mai relevante modifi cări în conţinutul fracţiilor proteice la liniile parentale 
ale hibridului Xenia au fost depistate la nivelul benzii cu Mr 28,2 kDa al cărui conţinut 
de 2327,8 ng/?l  la martor s-a micşorat după infectare până la 12,61 ng/μl (185 ori) 
în cazul liniei paterne şi a benzii de Mr 58,5 kDa prezent la linia maternă care după 
infectare a scăzut de la 389,79 ng/μl până la 111,9 ng/μl (fi g.2).

Datele obţinute la analiza proteinelor extrase din frunzele hibridul Xenia infectat 
în raport cu martorul nu au prezentat diferenţe cantitative semnifi cative.
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Fig. 2. Analiza cantitativă a polipeptidelor utilizând tehnologia Protein lab Chip la 
hibridul Xenia şi formele parentale. 

M – marcher, kDa; Fu – intensitatea fl uorescenței; *Concentrația proteinei în ng/μl 
calculată la BioAnalyzer în baza intensității fl uorescenței. 

Studiul proteinelor sumare ale hibridului Valentino și liniilor parentale au pus 
în evidenţă un spectru general de fracţii polipeptidic nespecifi ce cu un diapazon de 
greutăţi moleculare similar hibridului şi liniilor parentale analizat anterior. Componenţii 
polipeptidici care au prezentat speci  citate de genotip au fost cele cu Mr 14,6 kDa, 
prezentă doar la liniile parentale, 76,5 kDa de o intensitate slabă a colorantului depistată 
la hibrid şi linia maternă şi de 31,6 kDa prezentă la hibrid şi linia paternă (fi g. 3.)

Acţiunea patogenă a lupoaiei şi în cazul acestor genotipuri s-a manifestat prin 
unele deosebiri calitative ale spectrului polipeptidic a plantulelor atacate. Astfel, 
plantulele liniei paterne au prezentat în spectrul componenţilor electroforetici o bandă 
de 76,5 kDa, care lipseşte la martor, dar care se evidenţiază la linia maternă şi hibrid atât 
în normă, cât şi pe fon de infecţie. La hibridul infectat s-a observat apariţia polipeptidei 
cu masa de 14,6 kDa.
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Fig. 3. Electroforeza proteinelor totale, uşor solubile la hibridul Valentino și liniile 
parentale martor şi infectate cu O. cumana. 

M – marker proteic 1- Valentino ♀martor, 2 – Valentino ♀ infectat, 3 - Valentino ♂ 
martor, 4 - Valentino ♂ infectat, 5 - Valentino F1 martor, 6 - Valentino F1 infectat. 

Spre deosebire de electroforegramele formelor parentale ale hibridului Xenia cele 
ale liniilor maternă şi paternă ale hibridului Valentino, studiate prin tehnologia - Protein 
lab Chip, au demonstrat modifi cări cantitative şi calitative mai accentuate determinate 
de interacţiunea gazdei cu patogenul. Astfel heterogenitatea benzilor polipeptidice la 
linia maternă infectată în raport cu martorul este exprimată prin lipsa benzii cu Mr  
90,3kDa (15.68 ng/μl) şi prezenţa polipeptidelor specifi ce cu: Mr 12,2 (500ng/μl), 25,6 
(117,42 ng/μl), 41,3 (177,3 ng/μl); 78,0 (220,78 ng/μl), 137,7 (51,73 ng/μl) şi 148,6 
kDa (28,86 ng/?l),  g. 4.

Prezenţa unor noi benzi este asociată cu micşorarea în cantitate a unor zone 
prezente. Astfel, banda cu Mr 28,2 kDa s-a micşorat de la 783,15 ng/μl până la 91,22 
ng/μl (de 8 ori) la varianta infectată, iar conţinutul benzii cu Mr 58,5 a scăzut de la 
1638,99 până la 1314,13 ng/μl (1,2 ori).

Analiza spectrului polipeptidic la genotipul patern infectat a pus în evidenţă 
prezenţa a trei benzi polipeptidice specifi ce cu Mr 46,6 (18,76 ng/μl), 78,0 (46,67 ng/
μl), 148,9 kDa (1122,7 ng/μl). De asemenea se atestă şi lipsa unor componenţi care 
au dispărut din spectru după infectare aşa ca polipeptidele cu Mr 90,3 (17,74 ng/μl) şi 
128,2 kDa (191,93 ng/?l),  g. 5.

Similar liniei materne la cea paternă banda polipeptidică cu Mr 58,5 kDa a scăzut 
la varianta infectată de la 1638,55 până la 64,81 ng/μl (de 25 ori). O particularitate 
distinctivă dintre formele parentale reprezintă componentul cu Mr 128,2 kDa care la 
linia maternă infectată a scăzut în conţinut, iar la cea paternă nu s-a depistat, în schimb 
s-a vizualizat un component nou de Mr 148,9 kDa cu un conţinut de 1122,7 ng/μl.
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Fig. 4. Analiza cantitativă a polipeptidelor utilizând tehnologia Protein lab Chip la forma 
maternă a hibridului Valentino. 

M – marcher, kDa; Fu – intensitatea fl uorescenței; *Concentrația proteinei în ng/μl 
calculată la BioAnalyzer în baza intensității fl uorescenței.

Fig. 5. Analiza cantitativă a polipeptidelor utilizînd tehnologia Protein lab Chip la forma 
paternă a hibridului Valentino. 

M – marcher, kDa; Fu – intensitatea fl uorescenței; *Concentrația proteinei în ng/μl 
calculată la BioAnalyzer în baza intensității fl uorescenței.
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Răspunsul genotipului heterozigot Valentino la infecţia cu lupoaia apreciat prin 
fracţionarea amestecului de proteine uşor solubile a demonstrat în general un grad de 
afectare/susceptibilitate mult mai mic,  g.6. 

Fig. 6. Analiza cantitativă a polipeptidelor proteinelor sumare la plantulele de 
 oarea-soarelui utilizand tehnologia Protein lab Chip la hibridul Valentino. 

Fu – intensitatea fl uorescenței; *Concentrația proteinei în ng/μl calculată la BioAnalyzer 
în baza intensității fl uorescenței. 

Cea mai relevantă diferenţă în raport cu martorul reprezintă modifi carea în 
conţinut a benzii cu Mr 58,5 kDa. Este important de menţionat, că acest component 
electroforetic la liniile parentale infectate scade in raport cu martorul dar la genotipul 
heterozigot dimpotrivă - creşte de la 954 ng/μl până la 1674,52 ng/μl. 

Astfel, infectarea plantelor cu parazitul O. cumana a determinat diminuarea 
conţinutului fracţiilor polipetidice cu Mr 28,2 şi 58,5 kDa la majoritatea genotipurilor 
studiate, cu excepţia hibridului Valentino, la care cantitatea polipeptidului de 58,5 
kDa a fost mai mare. O altă modifi care a spectrului produsă de infectare reprezintă 
apariţia a 3-6 fracţii noi cu un conţinut de 29-500 ng/μl la liniile parentale a hibridului 
Valentino. O particularitate deosebită este faptul că conţinutul benzii 148,9 kDa la linia 
paternă este net superior (1122,7 ng/μl) celui atestat la linia maternă (46,67 ng/μl). De 
asemenea acţiunea patogenului a determinat şi dispariţia din profi l a două fracţii 90,3 
kDa la ambele forme parentale şi de 128,2 kDa la linia paternă. 

Modifi cările paternului polipeptidic, evidenţiate la liniile parentale ale hibridului 
Valentino se asociază cu rezultatele analizei morfologice a rădăcinilor infectate cu 
lupoaie, care de asemenea au prezentat un grad de infecţie mai înalt comparativ cu 
formele parentale ale hibridului Xenia [16], in timp ce analizele biochimice ale hibrizilor 
nu au evidenţiat diferenţe esenţiale în paternul polipeptidic al plantelor analizate până 
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la infectare şi după acţiunea parazitului.
Lipsa diferenţelor evidente la genotipurile hibride, evaluată la nivel biochimic 

demonstrează pe de o parte şi un grad mai mare de plasticitate asigurat de interacţiuni 
genetice aditive, compensatorii a genelor care controlează rezistenţa - fenomene 
caracteristice heterozigoţiei.  

Variaţiile cantitative/calitative ale complexului polipeptidic, identifi cate în cadrul 
cercetărilor noastre, demonstrează nivele genotipic specifi ce în reacţiile de sinteză a 
proteinelor implicate direct în patogeneză, cât şi activării secvenţelor de transducere a 
semnalelor privind sinteza de kinaze, fosfataze, fosfolipaze etc, care iniţiază producerea 
lor.

Reieşind din sinteza rezultatelor obţinute în conformitate cu informaţia existentă 
putem aprecia că diversitatea structurală şi funcţională a proteinelor implicate în 
patogeneză, asociate cu numeroase modifi cări fi ziologice postinfecţionale ale plantei 
sunt declanşate după o cronologie şi mecanism care variază în funcţie de tipul de 
interacţiune a patogenului, de stadiul fi ziologic al plantei şi nu în ultimul rând de 
condiţiile mediului înconjurător.

Bibliogra  a

Bol J.F., Linthorst J.M. Plant patogenesis-related protein induced by virus infection. // Annu Rev 1. 
Phytopathol.  1990. vol.28. p.113-138.

Bowles D.J. Defense-related protein in higher plants. // Annu Rev Biochem. 1990. vol.59. p.873-2. 
907.

Cornelissen B.J., Hooft van Huijsduijnen R.A., Bol J.F. A tobacco mosaic virus-induced tobacco 3. 
protein is homologous to the sweet-tasting protein thaumatin. // Nature. 1986. vol.321. p.531-532.

Dixon R.A., Palva N.L. Stress-induced phenylpropanoid metabolism. // Plant Cell.  1995. vol.7. 4. 
P.1085-1097

Dubos C, Plomion C. Drought differentially affects expression of a PR-10 protein, in needles of 5. 
maritime pine (Pinus pinaster Ait.). // J Exp Bot. 2001. vol.358. p.1143-1144.

Gianinazzi S., Martin C., Vallee J.C. Hypersensibilite aux virus, temperatures et proteines 6. 
solubles chez le Nicotiana Xanthi nc. Apparition de nouvelles macromolecules lors de la repression de la 
synthese virale. // CD Acad Sci Paris. 1970. vol.270. p. 2383-2386. 

Goldwasser Y., Hershenhorn J., Plakine D., Kleifeld Y., Rubin B. Biochemical factors involved 7. 
in vetch resistance to Orobanche aegyptica. // Physiological and Molecular Plant Patology. 1999. vol. 54. 
p. 87-96.

Hammon-Kosack K.E., Gones J.D. Resistance gene dependent plant defence responses. // Plant 8. 
Cell. 1996. vol. 8. p.1773-1791.

Jung J.L., Fritig B., Hahne G. Sun  ower (Helianthus annuus L.) patogenesis-related proteins. // 9. 
Plant Physiol. 1993. vol.101. p.873-880.

Laemmli A. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. 10. 
// Nature. 1978. vol.227, p.680-685.

Linthorst H.J. // Crit. Rev. Plant Sci. 1991. vol.10. p.123-150. 11. 
Lui D., Raghothama K.G., Hasegava P.M. Osmotic overexpression in potato delays development 12. 

of diseases  symptoms. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1994. Vol.91. p.1888-1892.
Mauch-Mani B., Metraux J-P. Salicylic acid and systemic acquired resistance to pathogen attack. 13. 

// Annals Bot. 1998. vol.82. p.535-540.
Panchenko A.Y. Early diagnosis of broomrape resistance in breeding and improving seed 14. 

production of sun  ower (in Russia) // Viestnik, Sielkskkojosia Stevennog Nauki.  1975. vol.2. p.107-115.
Parker C. The present state of the Orobanche problem. // In: Proc. 3rd Int. Workshop Orobanche 15. 

and related Striga research. Res. Pieterse A. H., Verkleij JAC, Ter Borg S.J., eds Royal Tropical Institute, 
Amsterdam, The Netherlands. 1994. p. 17-26.

Popescu V. Evaluarea gradului de infecţie la unele genotipuri de fl oarea-soarelui (Helianthus 16. 



67

annuus l.) la interacţiunea cu trei populaţii de lupoaie (Orobanche cumana Wallr.) // Studia Universitatis. 
Seria Ştiinţe ale Naturii. Chişinău. 2007. № 7. p.125-129.

Reva V., Ciobanu V., Mueller-Uri F. Strategia şi tactica izolării şi purifi cării proteinelor. - 17. 
Chişinău, 2001. P.80.

Ryan C.A. The systemic signalling pathways: differential activation of plant defensive genes. // 18. 
Biochim. Biophys. Acta. 2000. vol.1477. p.112-121.

Van Loon L.C. Pathogenesis-related proteins. // Plant Mol. Biol. 1985. vol.4. p.111-11619. 

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului instituțional 06.407.026 fi nanțat de CSȘDT al 
AȘM și cu suportul fi nanciar oferit de Moldavian Research and Development Association (MRDA) și 
U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF) prin grantul MERL-1300.

СЛАБОЕ ЗАСОЛЕНИЕ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО 
СТРЕССА
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Введение

Наибольшие потери сельскохозяйственной продукции вызваны совместным 
действием разных абиогенных стрессов: например, в США за период 1980-
2004 гг. в общем ущербе от погодных катаклизмов доля засухи (без теплового 
стресса)  составляет $ 20 млрд.;  ущерб от совместного действия засухи и жары 
в 6 раз выше -  $ 120 млрд. [1].   В современной экологии роль температурного 
фактора возрастает в связи с уменьшением за последние три десятилетия 
озонового слоя и непрерывного увеличения достигающей земной поверхности 
ультрафиолетовой радиации, наносящей повреждения растительным клеткам 
[2].  Хрупкость и недостаточность защитных механизмов растений проявляется 
в вызванной воздушной засухой полуденной депрессии ассимиляции, которую 
нельзя устранить высокой влажностью почвы [3];  при дальнейшем повышении 
температуры (40 ºС и выше) происходит сначала обратимое, не приводящее 
к летальной потере воды, а затем необратимое, завершающееся летальным 
высыханием листа, его повреждение [4,5]. Существенной  антропогенной 
причиной  опустынивания и замещения многолетних растений однолетними 
культурами является засоление, в частности из-за систем орошения, использующих 
воду с большим содержанием солей, а также с  недостаточным дренажом [6]. 
Учитывая, что взаимосвязь  теплового стресса с засолением практически не 
исследуется, а по макрогеографической классификации территорий с разными 
типами соленакопления территория Молдовы наиболее соответствует провинции 
сульфатно-содового засоления [7, 8], для которой характерны повышенная 
минерализация поверхностных вод [9],  частое проявление высоких температур 
и воздушных засух в летний период  [10],  нами была поставлена задача изучить 
некоторые существенные особенности влияния типичных видов засоления 


