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Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu comparativ a mezostructurii şi activităţii
funcţionale (fotosinteza adevărată, respiraţia , fotorespiraţia aparentă, efi cienţa energetică
a fotosintezei ) a aparatului fotosintetic a frunzei-fl ag şi spic  la genotipuri de triticale
cu diferită productivitate. Se demostrează  că, indiferent de genotip (hibrid, soi, forme
parentale), indicii mezostructurii a aparatului fotosintetic a frunzei-fl ag şi lemei au
crescut, în conformitate cu nivelul de creştere a productivităţii plantelor. Caracteristicile
cantitative la unii dintre indicii  mezostructurii se dublează  comparativ cu frunza-fl ag.
Spre deosebire de genotipurile hibride formele parentale se  caracterizează printr-un
nivel mai majorat a schimbului de CO2 şi a efi cienţei energetice a fotosintezei , pe când
rata  fotosintezei  spicului la  genotipurile studiate este mai redusă, iar rata intensităţii
respiraţiei este mai majorată  decât la frunza-fl ag . S-a evidenţiat  o corelaţie negativă
între acumularea  substanței uscate de către  plante și  productivitatea  semincieră a
plantelor de triticale .
Cuvinte cheie : Triticale , fotosinteza adevărată, respiraţia , fotorespiraţia, efi cienţa
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Introducere
Sinteza triticalelor (xTriticosecale Wittm.) – hibridului amfi diploid a grâului cu

secara – în baza hibridizării îndepărtate şi a aloploidei experimentale a devenit una din
cele mai mari realizări a geneticii şi ameliorării plantelor. Îmbinând caracteristicele
preţioase a culturilor de bază, triticalele posedă un potenţial înalt de productivitate şi
adaptivitate ecologică, având productivitatea şi calitatea boabelor ( după conţinutul de
proteine şi anumiţi aminoacizi ) mai înaltă ca la secară, iar rezistenţa la factorii biotici
şi abiotici ai mediului înconjurător, mai înaltă ca la grâu.

 După datele (ETDB -The European Triticale Database) volumul colecţiei mondi-
ale a crescut de la 5203 de exemplare din 9 bănci genetice în 1999, până la 11721 de
exemplare din 23 bănci genetice a 18 ţări în anul 2006. Din ele, 2056 sunt înregistrate
în SIMMYT ( Mexico ), 7788 exemplare provin din Europa, întrunind şi colecţia din
3876 de exemplare din VIR [11].

Triticalele este o importantă cultură agricolă cerealieră. Destinaţia agricolă de bază
a triticalelor este furajeră şi de alimentaţie, însă domeniul în care este folosită producţia
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de triticale permanent se lărgeşte (amestecuri furajere, în industria de panifi caţie, in-
dustria berii, la producerea etanolului, biocombustibilului, ca semănături de protecţie
şi alt.). Suprafaţa terenurilor cultivate cu triticale în lume a depăşit 5,5mln.hectare.
În Europa suprafeţe impunătoare sunt cultivate cu triticale :  în Polonia – 900 mii
de ha., în Germania – 600 mii de ha., în Franţa -250 mii de ha., în Ungaria – 150
mii de ha. În Belarusi suprafeţele cultivate cu triticale depăşesc 500 mii de ha.,
în Republica Moldova - 5 mii de hectare.

Soiurile contemporane de triticale cedează secării de toamnă  după capacitatea de
adaptare şi plasticitate ecologică, după rezistenţa la iernat, temperaturi negative şi la
boli micotice. Acest fapt se datorează expresiei incomplete  a genomului secării în
poligenomul hibrid al triticalelor. Într-un şir de lucrări se demonstează că o rezolvare
efi cientă a problemei expresiei incomplete a genomului secării la triticale poate fi  sin-
teza triticalelor heteroplazmatice – a amfi diploizilor secară - grîu cu citoplazma de tip
secară – secalotri(ti)cum (x Secalotri(ti)cum) [4-7].

În Republica Moldova primii hibrizi intergenici între secară, pir şi grîu au fost
primiţi şi studiaţi citogenetic în anii 1965-1969 [15] cu scopul de a evidenţia relaţiile
genetice în fi logeneza plantelor cerealiere.  Cercetări mai detaliate şi mai aprofundate
a geneticii şi ameliorării triticalelor  au început în anul 1976 şi au condus la obţinerea
şi raionarea primului soi de triticale – CAD2/917 [9]. Acest soi de triticale se car-
acteriza printr-o productivitate înaltă (în mediu 45 q/ha) şi rezistenţă la temperaturi
scăzute  şi boli (rugină, făinare, fuzarioză şi altele). Însă acest soi n-a primit o răspîndire
(implimentare) largă din cauza lungimei tulpinii, care în anii ploioşi cauza căderea
semănăturilor şi complica strînsul roadei, deoarece boabele se curăţau greu.

Cercetările de mai departe, asupra formării noilor genotipuri de triticale în Insti-
tutul de Genetică al AŞM au condus la obţinerea şi raionarea unui soi nou – Ingen
93 [9], ce se caracterizează prin o coacere tardivă şi rezistenţă la temperaturi scăzute
şi la cădere, având boabe netede şi bine împlinite. Perioada de vegetaţie a soiu-
lui Ingen 93 în condiţiile Republicii Moldova o constituie 275-285 zile. Lungimea
tulpinei este medie (89-93cm). Lungimea spicului – 8,0-8,8 cm. Masa a 1000 boabe
– 45-48g. Cantitatea de boabe într-un spic -50-55, conţinutul de proteine -14,3–
14,7%. Soiul este rezistent la cădere, boli micotice, temperaturi negative şi secetă.
        În contextul celor  menţionate scopul cercetărilor a fost studierea comparativă  a
particularităţilor  structurale şi funcţionale a plantelor diferitor genotipuri  de triticale,
presupunând, că astfel de studii ar putea  fi  utilizate   pentru îmbunătăţirea lor de mai
departe în programele de ameliorare.

                                            Materiale şi metode
Ca obiect de studiu au servit plantele de triticale – soiurile şi formele: Ingen 93,
Ingen 37, GTA502xCAD, AD(zelionâi), Losco (C 5179), AD 2081, AD 2767, Le-
ucurum 2224 x Ciulpan. Genotipurile menţionate au fost selectate în aşa mod ca să
fi e studiate şi formele parentale a soiurilor principale, care se cultivă în Republica
Moldova. Formele parentale a soiului Ingen 93 – GTA502xCAD  şi AD (zelionâi),
Ingen 37 - Leucurum 2224xCiulpan şi Losco (C 5179).
Mezostructura aparatului fotosintetic  a frunzei-fl ag şi a componentelor cu ac-
tivitate fotosintetică a spicului (lema,) a inclus studierea grosimei frunzei şi lemei,
numărului celulelor într-o unitate de suprafaţă, numărului de cloroplaste într-o ce-
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lulă, numărului de cloroplaste la o unitate de suprafaţă, volumului unui cloroplast,
volumului cloroplastelor la o unitate de suprafaţă [13]. Fixarea şi pregătirea pre-
paratelor permanente s-a efectuat conform metodei de fi xare a materialului bio-
logic [14].
Schimbul de COo

2
a  frunzei–fl ag şi spicului (fotosinteza adevărată, respiraţia ti-

pică mitochondrială, fotorespiraţia) a fost studiat [2] cu ajutorul unui monitor al
fotosintezei – PTM-48A (Bioinstruments, SRL-Chişinău) în fazele de dezvoltare a
plantelor: „înspicare completă – începerea înfl oririi” [10].
 Caracteristica efi cienţei energetice a fotosintezei.o Efi cienţa energetică a fost
determinată cu ajutorul unei instalaţii originale elaborate în laboratorul „Bioener-
getica”  a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei [8].

Rezultate şi discuţii
Caracteristica structurală şi funcţională  a aparatului fotosintetic a plantelor în

întregime determină expresia procesului de producţie, de care depinde productivita-
tea plantelor. Mezostructura, schimbul de CO

2
 şi efi cienţa energetică a fotosintezei,

sunt acei indici, prin care se realizează programul genetic de creştere şi dezvoltare
şi formarea fenotipului plantelor prin asigurarea acestei funcţii cu substanţe plastice
şi energetice [12]. Din  acest punct de vedere studierea şi evidenţierea  particularităţilor
structurale şi funcţionale a aparatului fotosintetic a plantelor de triticale în dependenţă
de faza de dezvoltare, nivelul de productivitate  poate vărsa  lumină  asupra căilor de
intensifi care a  procesului de producţie acestei specii de cereale.

Mezostructura aparatului fotosintetic caracterizează expresia structurală în îm-
binare cu cea funcţională la nivel de ţesut şi celulă [12]. Modifi cările mezostructurii se
percep ca expresia reglării fotosintezei la nivel morfogenetic, care asigură optimizarea
şi adaptarea aparatului fotosintetic  în diferite condiţii ecologice [12].

Din literatura de specialitate este cunoscut că asimilarea de CO
2
 este caracteristică

nu numai frunzelor, dar şi altor organe fotosintetic active (spicul, tulpina, teaca frunzei
şi al.) De exemplu, pentru cereale un rol aparte în asigurarea productivităţii plantelor
îl are spicul, care poate avea un nivel al intensităţii fotosintezei până la 60% din in-
tensitatea fotosintezei frunzelor. Din acest punct de vedere un interes deosebit îl are
mezostructura componentelor spicului (glumei, lemei, aristei) purtătoare de clorofi lă
până la coacerea boabelor.

În acest context s-a studiat caracteristicile cantitative a mezostructurii frunzei şi
componentelor fotosintetice a spicului în dependenţă de nivelul de productivitate a
diferitor genotipuri de triticale (tabela 1).

După cum se vede, greutatea 1000 seminţe, ca un indice important al productivităţii
plantelor se deosebeşte, de la cel mai productiv genotip (Ingen 37-51,16g) până la cel
mai puţin productiv (AD2767 – 37,68g) cu 13,48 g.

Analiza cantitativă a indicilor mezostructurii frunzei (grosimea frunzei, numărul
de celule şi numărul de cloroplaste la o unitate de suprafaţă, numărul de cloroplaste
într-o celulă, volumul cloroplastelor la o unitate de suprafaţă) demonstrează, că odată
cu majorarea productivităţii genotipurilor se măresc, în diferită măsură, şi toţi indicii
mezostructurii.
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Tabelul 1. Mezostructura frunzei-fl ag şi lemei spiculeţului plantelor de Triticale în
dependenţă de nivelul de productivitate (greutatea 1000 seminţe).

Denumirea
genotipuri-

lor şi
organul
studiat

Greuta-
tea  a 1000
seminţe,  g.

Grosi-
mea

frunzei
lemei,
 µm

Numă-
rul de
celule

la 1cm2,
  x103

Numărul
de clorop-

laste
într-o
celulă

Volumul
unui

cloroplast,
µm3

Numărul
de cloro-
plaste la

1cm2,
  x104

Volumul
cloroplaste-
lor la  1cm2,

µm3,
     x107

Ingen 37
frunza
 lema

51,16 ±
2,47 232±1,42

127±1,14
219,0
335,0

47,0±1,07
59,0±1,05

62,1±1,03
60,1±1,13

1029,3
1976,0

     63,9
   118,7

AD 2081
frunza
 lema

50,35 ±
3,16 261±1,32

138±1,24
220,0
336,0

48,0±1,04
60,0±1,06

61,3±1,27
58,4±0,99

1056,0
2016,0

     64,7
   117,7

Leucurum
2224x

Ciulpan
frunza
lema

49,51 ±
3,53 237±1,37

121±1,03
217,0
333,0

46,0±1,03
58,0±1,09

62,6±1,04
60,6±1,12

  998,0
1931,0

 62,4
   117,0

GTA502x
CAD 2
frunza
lema

46,58 ±
3,69 222±1,24

83±1,13
213,0
328,0

43,0±1,35
55,0±1,09

64,1±1,12
62,5±1,14

  915,0
1804,0

     58,7
    112,7

Losco
(C5179)
frunza
lema

45,88 ±
2,57 212±1,18

91 ±1,32
211,0
326,0

42,0±1,05
54,0±1,01

64,6±1,13
63,0±1,25

  886,0
1760,0

      57,2
    110,9

AD –zeli-
onîi

frunza
lema

45,00
±2,16 207±1,25

89 ± 1,22
210,0
322,0

41,0±1,09
53,0±1,04

65,2±1,13
63,9±1,08

  861,0
1706,0

     56,1
   109,0

Ingen 93
frunza
lema

43,16
±1,40 198±1,27

92 ± 1,23
207,0
319,0

39,0±1,06
51,0±1,03

67,1±1,14
65,2±1,22

  807,0
1626,0

     54,1
   106,0

AD 2767
frunza
lema

37,68±
3,00 245±1,10

121±1,31
214,0
330,0

44,0±1,08
62,0±1,05

63,4 ± 1,0
62,0 ± 1,0

  941,0
1848,0

     59,6
   114,5

Analiza comparativă între modifi cările mezostructurii aparatului fotosintetic a
frunzei-fl ag şi mezostructurii aparatului fotosintetic a componentelor fotosintetice a
spicului (lema) demonstrează că, ca şi pentru frunza-fl ag, pentru spic sunt caracteristice
aceleaşi particularităţi. Însă pentru spic (tabela 1) se evidenţiază unele particularităţi
specifi ce numai acestui organ: toţi indicii studiaţi valoric sunt mai mari decât la frunza-
fl ag. Aşa, numărul de celule la o unitate de suprafaţă, odată cu creşterea productivităţii
plantelor, se măreşte de la 319 până la 336 x 103 pe când în frunza-fl ag de la 196 până
la 219 x 103; numărul cloroplastelor într-o celulă, respectiv de la 31 până la 62 şi de la
39 până la 48. Numărul cloroplastelor şi volumul cloroplastelor la o unitate de suprafa-
ţă   se dublează în lema spiculeţului spicului faţă de frunza-fl ag. În ce priveşte indicile
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- grosimea lemei şi aici se observă o modifi care specifi că componentelor fotosintetice
ale spicului. Practic grosimea lemei este de două ori mai mică decît a frunzei-fl ag şi
are o amplitudă de schimbare de la 83 până la 138 µm în dependenţă de nivelul de
productivitate a plantelor, pe când pentru frunza–fl ag această amplitudă de schimbare a
grosimei este de la 198 până la 261 µm.

Caracteristica activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic. Procesul de pro-
ducţie, care este expresia proceselor genetic determinate, ca creşterea plantelor, mor-
fogeneza generativă, îmbătrânirea este asigurat cu substanţe constituitive şi energie de
procesele de fotosinteză, respiraţie şi fotorespiraţie, la baza cărora se regăseşte schim-
bul de CO

2
.

În tabela 2 sunt prezentate valorile numerice ale componentelor schimbului de CO
2

(fotosinteza adevărată, respiraţia, fotorespiraţia) a frunzei-fl ag şi a spicului în depen-
denţă de conţinutul substanţei uscate a unei plante şi greutatea a 1000 seminţe. După
cum se vede nici greutatea a 1000 seminţe, nu corelează cu intensitatea fotosintezei atât
a frunzei cât şi a spicului. Plantele genotipului Ingen 37 având cea mai mare greutate
a 1000 seminţe (51,16g) manifestă cea mai mică intensitate a fotosintezei (fotosinteza
adevărată – 3,09 µmol CO

2
/g·s ).

Tabelul  2. Caracteristica  schimbului de CO2 a frunzei- fl ag şi spicului genotipurilor
de      triticale în dependenţă de nivelul de productivitate.

           µmol CO2/g ·s

Greutatea
1000

seminţe, g.

Ingen 37 frunza
 spicul

 3,09 ±0,42
 0,99 ±0,01

 0,61±0,06
0,31±003

0,05 ±0,01
0,00

   32,0       1,6 51,16±2,47

AD 2081 frunza
spicul

 5,74 ± 1,41
 1,07 ± 0,04

 0,94± 0,2
 0,74±0,02

0,65 ±0,06
0,00

   18,6      11,3  50,35±3,16

Leucu-rum
2224x
Ciulpan

frunza
 spicul

 4,38 ±0,57
0,86 ± 0,06

 0,53±0,01
  0,52±0,06

0,28 ±0,05
0,00

   19,6      6,4   49,51 ±3,53

GTA502x
CAD2

frunza
 spicul

7,32 ± 0,03
1,36 ± 0,01

 0,25±0,01
 0,52±0,05

0,52 ±0,06
0,00

   18,5    7,1 46,58±3,68

Losco
(C5179)

frunza
 spicul

6,47± 0,25
0,8 ± 0,04

0,32±0,03
0,42±0,04

0,78 ±0,05
0,00

   12,3    12,0 45,88 ±2,57

AD -
(zelionâi)

frunza
spicul

5,91 ± 0,3
2,78 ± 0,27

0,36±0,07
 1,58±0,10

0,37 ±0,09
0,00

   47,0    6,3 45,00±2,16

Ingen 93 frunza
 spicul

3,47± 0,61
1,1 ± 0,04

0,61±0,16
0,51±0,03

0,25 ±0,08
0,00

   31,7    7,2 43,16± 1,40

AD 2767 frunza
spicul

5,54 ± 0,05
0,96 ± 0,11

0,51±0,05
0,74±0,08

0,45 ±0,08
0,00

    17,3    8,12 37,68± 3,00

Dimpotrivă, plantele genotipului AD 2767, având cel mai mic nivel al greutăţii
1000 seminţe (37,68 g), are practic una din cele mai mari valori a intensităţii fotosin-
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tezei (fotosinteza adevărată – 5,54 µmol CO
2
/g·s), pe când genotipul GTA502x CAD2

are cea mai mare intensitate a fotosintezei, iar după greutatea a 1000 seminţe îşi regă-
seşte locul cu mult mai jos decât genotipul Ingen 93.

Menţionăm aceleaşi necorespunderi şi între intensitatea fotosintezei  spicului şi a
productivităţii plantelor de triticale. Din punct de vedere a cotei parte a fotosintezei
spicului din intensitatea fotosintezei frunzei-fl ag vedem, că ea   are o amplitudă destul
de mare – de la 12,3% pentru genotipul  Losco (C5179) până la 47,9 % pentru genotipul
AD (zelionâi).

O cotă parte mărită a fotosintezei spicului din intensitatea fotosintezei frunzei-fl ag este
caracteristică şi genotipurilor Ingen 37 (32,0%), Ingen 93 (31,7%), AD2081 (20,2%) etc.
O particularitate aparte o ocupă respiraţia: numai 3 genotipuri din 8 studiate au o respiraţie
mai mică sau egală cu cea a frunzei-fl ag. Pentru celelalte  5 genotipuri respiraţia spicului
prevalează asupra respiraţiei frunzei-fl ag  la unele genotipuri (AD zelionâi) destul de esenţial.
       În întregime, după cum se vede din tabela 2, intensitatea fotosintezei spicului este
mai mică decât a frunzei la toate genotipurile studiate. În acelaşi timp se evidenţiază
o particularitate a spicului, aşa cum şi pentru alte cereale [1] - absenţa fotorespiraţiei
aparente. Ca şi pentru alte specii de cereale  absenţa fotorespiraţiei aparente se manifestă
pe fondalul a unei intensităţi mai mici a fotosintezei spicului, iar în întregime atât
pentru frunză cât şi pentru spic este caracteristic o corelaţie directă între intensitatea
fotosintezei şi nivelul de fotorespiraţie: odată cu majorarea fotosintezei se măreşte şi
nivelul fotorespiraţiei şi invers.

Caracteristica efi cienţei energetice a fotosintezei. Recolta biologică şi agricolă
este rezultatul, în primul rând, al activităţii aparatului fotosintetic, care determină efi -
cienţa energetică a procesului de fotosinteză şi teoretic, manifestă legătura directă între
productivitatea plantelor şi procesul de fotosinteză.

Efi cienţa energetică a fotosintezei a fost determinată prin măsurarea şi calcularea a
două caracteristici: una-racordată la cantitatea de CO

2
 asimilată de către aparatul foto-

sintetic la o unitate de energie (joul) şi a doua-prin calcularea randamentului cuantic al
procesului de fotosinteză exprimat prin cantitatea de molhγ la un mol de CO

2
 asimilat.

Rezultatele acestor măsurări şi calcule sunt prezentate în tabela 3.
Ca şi în cazul schimbului de CO

2
şi pentru efi cienţa energetică a fotosintezei, core-

laţii cu greutatea 1000 seminţe şi greutatea seminţelor dintr-un spic nu se evidenţiază.
Fiecărui genotip de triticale este caracteristic un anumit nivel a efi cienţei energetice
a fotosintezei. Principial este, că unele genotipuri cu aceeaşi cantitate de energie asi-
milează mai mult sau mai puţin CO

2
. De exemplu genotipul Ingen 37 la un joul de

energie asimilează 0,062 µmol CO
2
, pe când genotipul AD2081 la un joul de energie

asimilează 0,123 µmol CO
2
, adică la o unitate de energie genotipul AD2081 asimilează

CO
2
 de două ori mai mult. Şi procesul de asimilare a biomasei plantelor de triticale a

genotipului AD 2081 (substanţa uscată a unei plante) este mai intensiv şi mai majorat
decât la genotipul Ingen 37, respectiv o plantă a genotipului AD2081 constituie 5,38g
iar al Ingen 37-4,71 g.

În întregime genotipurile studiate, practic se grupează în 3 grupe după nivelul efi ci-
enţei energetice a fotosintezei. Pentru prima grupă (AD 2081, AD 2767, AD(zelionâi))
este caracteristic cea mai înaltă efi cienţă energetică a fotosintezei frunzei-fl ag,  valorile
ei fi ind respectiv de 0,123, 0,121 şi 0,107 µmol CO

2
  la un joul de energie. A două gru-
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pă de genotipuri GTA 502xCAD2, Losco, C5179, Ingen 93 se caracterizează  printr-o
efi cienţă energetică a fotosintezei egală între genotipuri, însă mai scăzută în comparaţie
cu prima grupă – respectiv 0,095, 0,093 şi 0,093µmol CO

2
, la un joul de energie. Şi a

treia grupă, care o constituie genotipurile Ingen 37 şi  Leucurum 2224 x Ciulpan, cu
cea mai scăzută efi cienţă energetică a fotosintezei, respectiv 0,062 şi 0,071.  Faptul,
că genotipurile studiate au diferită capacitate de a utiliza energia pentru asimilarea de
CO

2
 se datorează, probabil disipării energiei, care are loc în procesul de fotosinteză.

Despre o astfel de posibilitate ne indică şi randamentul fotosintezei, care, teoretic, se
ştie că este la nivelul 4-8 fotoni. În experienţele noastre, după cum se vede din tabela 3,
amplituda randamentului fotosintezei o constituie de la 8 până la 16 molhv la o
moleculă de CO

2
, ceea ce demonstrează, că în procesul de fotosinteză la genotipurile

studiate au loc pierderi de energie.

Tabelul  3. Caracteristica efi cienţei energetice a fotosintezei frunzei - fl ag  a  plantelor
de  triticale  în dependenţă de nivelul de productivitate.

Denumirea
genotipurilor

Efi cienţa energetică  a
fotosintezei Substanţa

uscată a unei
plante, g

Greutatea
seminţelor

dintrun spic,  g

Greutatea 1000
seminţe, g   µmol

     CO2/j
Molhγ/mol

CO2

Ingen 37 0,062±0,005 16,0 ± 1,0 4,71 ± 0,23 3,42 ±0,24 51,16±2,47
AD 2081 0,123±0,12   8,0 ± 1,0 5,38 ± 0,3 3,17 ±0,25 50,35±3,16
Leucurum
2224xCiulpan

0,071±0,007 14,0 ± 1,0 3,98 ± 0,43 2,99 ±0,31 49,51±3,5

GTA502x
CAD2

0,095±0,012 11,0 ± 2,0 4,79 ± 0,21 4,06 ±0,32 46,58±3,69

Losco
(C5179)

0,093± 0,12 11,0 ± 2,0 3,29 ± 0,26 3,41 ±0,38 45,88±2,57

AD (zelionâi) 0,107±0,004   9,0 ± 0,35 2,92 ± 0,15 3,44 ±0,32 45,09±2,16
Ingen 93 0,093± 0,12 11,0 ± 2,0 3,29 ± 0,26 3,41± 0,26 43,16±1,40
AD 2767 0,121±0,004   8,0 ± 1,0 4,48 ± 0,4 1,95 ±0,23 37,68±2,66

Totalizând rezultatele prezentate menţionăm,că lipsa unor corelaţii directe între
intensitatea fotosintezei şi productivităţii plantelor de triticale în cercetările noastre
corespund celor din literatura de specialitate. Mocronosov [12], în baza studiului
asupra aspectelor ontogenetice a fotosintezei, atrage atenţia la faptul, că nu  întotdeauna
intensitatea fotosintezei corelează cu productivitatea plantelor. Din două  plante mai
productivă poate fi  aceea, pentru care intensitatea fotosintezei este mai joasă, însă o mare
parte a asimilatelor sintetizate în procesul fotosintezei sunt utilizate pentru creşterea
frunzelor şi formarea unei suprafeţe foliare mai mari. Din acest punct de vedere din
analiza rezultatelor obţinute se cristalizează o particularitate, care demonstrează, că din
două genotipuri, care au aproximativ aceeaşi productivitate (greutatea a 1000 seminţe)
au acumulat o cantitate diferită de substanţă uscată. De exemplu genotipul Ingen 37
are o productivitate mai înaltă 51,16 ± 2,47g decât genotipul AD 2081 (50,35 ± 3,16g),
însă substanţa uscată acumulată de către o plantă este mai mică la genotipul Ingen 37
(4,71± 0,3g) decât la genotipul AD2081 (5,38 ± 0,3g); la genotipul Leucurum 2224 x
Ciulpan productivitatea este mai înaltă (49,51 ±3,5g) decât la genotipul GTA502xCAD2
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(46,58±3,69g), iar substanţa uscată respectiv este mai mică la genotipul mai productiv.
În această particularitate se înscrie şi următoarea grupă de genotipuri: Losco (C5179),
AD(zelionâi), Ingen 93, care au aceeaşi productivitate şi acelaşi nivel de acumulare
a biomasei, iar genotipul AD 2767, având cel mai mic nivel de productivitate, are un
nivel acumulat de substanţă uscată cu mult mai ridicat decât la genotipurile cu un nivel
de productivitate mai înalt.

Alături de această particularitate se mai evidenţiază în mod deosebit şi schimbul
de CO

2
şi efi cienţă energetică a fotosintezei la formele parentale  a soiurilor Ingen 93

(GTA502xCAD2CAD; AD(zelionâi)  şi Ingen 37 (Leucurum 2224xCiulpan); Losco
(C5179). Aceste două genotipuri, fi ind rezultatul ameliorării genotipurilor primite de la
hibridarea formelor parentale nominalizate, au o intensitate a fotosintezei adevărate, a
fotorespiraţiei şi a efi cienţei energetice a fotosintezei mai mică decât a formelor paren-
tale. Concomitent formele parentale au o respiraţie cu mult mai mică decât a soiurilor,
iar cantitatea de substanţă uscată şi greutatea 1000 de seminţe la forme este mai mică
decât a soiurilor ameliorate de la încrucişarea acestor forme parentale.

În aşa mod, pe fondalul particularităţilor şi diferenţelor evidenţiate între plantele
genotipurilor de triticale după caracteristica mezostructurii, intensitatea fotosintezei,
respiraţiei şi fotorespiraţiei, care  sunt, probabil, specifi ce fi ecărui genotip, se evidenţi-
ază o legătură negativă între acumularea de substanţă uscată de către plante şi greutatea
1000 seminţe. Plantele genotipurilor pentru care este caracteristic o acumulare de sub-
stanţă uscată mai ridicată au o productivitate semincieră mai scăzută. Această legătură
probabil este expresia endogenă a activităţii mezostructurii aparatului fotosintetic, a
metabolismului carbonului şi utilizarea energiei de către plante în procesul de formare
a productivităţii lor, care pot fi  folosite în ameliorarea plantelor de triticale.

Concluzii
1. Indiferent de genotip (hibrid, soi, formă parentală) indicii mezostructurii apara-

tului fotosintetic a frunzei-fl ag se măresc odată cu majorarea productivităţii plantelor
de triticale.

2. Pentru lema spiculeţului sunt caracteristice aceleaşi particularităţi, pe fondalul
cărora are loc amplifi carea tuturor indicilor  aparatului fotosintetic, excepţie fi ind volu-
mul unui cloroplast care se menţine practic la nivelul celulelor frunzei- fl ag.

3. Formele parentale  de triticale, care au fost folosite la sinteza şi ameliorarea so-
iurilor Ingen 93 şi Ingen 37 au un nivel a schimbului de  CO

2
 (fotosinteza adevărată,

fotorespiraţia) şi efi cienţei energetice a fotosintezei mai ridicat decât a soiurilor.
4. Pentru genotipurile de triticale studiate,  intensitatea fotosintezei spicului este

mai mică decât a frunzei-fl ag, iar intensitatea respiraţiei spicului este mai majorată.
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