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Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind infl uenţa noilor compuşi bioactivi
de origine vegetală asupra energiei de creştere şi germinaţiei seminţelor de castraveţi şi
tomate, precum şi acţiunea lor asupra productivităţii culturilor. A fost demonstrat efectul
stimulator al tratării seminţelor înainte de semănat cu soluţiile glicozidelor studiate
asupra germinaţiei seminţelor în câmp deschis, dar şi sporirea productivităţii culturilor
de castraveţi cu 23,6% şi tomate cu 17,5% în comparaţie cu martorul. Glicozidele testate
pot fi  recomandate pentru aplicare la cultivarea plantelor de castraveţi şi tomate.
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Introducere
Regnul vegetal, pe lângă importanţa majoră pe care o posedă, reprezintă şi principala

sursă de compuşi fi tochimici utilizaţi în diferite ramuri industriale. Aceste bio-produse
constituie rezultatul activităţii metabolice a plantelor care pe lângă metaboliţii primari,
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cu rol major în menţinerea viabilităţii plantei, sunt sintetizaţi şi diferiţi compuşi ca
rezultat al metabolismului secundar. Metaboliţii secundari prezenţi la anumite specii,
deseori manifestă specifi citate de organ sau ţesut, pot fi  identifi caţi numai într-un
anumit stadiu al creşterii şi dezvoltării plantelor sau pot fi  activaţi în anumite condiţii
de stres. Sinteza lor pare fără semnifi caţie directă pentru celula sintetizatoare, dar poate
fi  decisivă pentru dezvoltarea şi funcţionarea organismului ca un tot întreg. Astfel,
aceşti metaboliţi nu reprezintă simpli produşi catabolici, deoarece au o structură foarte
diversifi cată şi pot fi  adesea reincluşi în procesele metabolice [3].

Ca urmare, dată fi ind conservarea lor pe parcursul evoluţiei plantelor, este foarte
plauzibilă interpretarea că metaboliţii secundari oferă un avantaj selectiv speciilor,
în dependenţă de anumite particularităţi, fi ind evident rolul lor de compuşi activi în
plan biologic, fi ziologic şi ecologic [7, 8]. Aceste substanţe biologic active, pe lângă
varietatea bogată pe care o prezintă, au şi un spectru larg de aplicare, ele se folosesc în
medicină, în calitate de remedii farmaceutice [4], mijloace antimicrobiene [4], fungice
[12] şi antioxidante [1]. În afară de cele menţionate, în ultimul timp un interes deosebit
prezintă aplicarea glicozidelor în agricultură în calitate de regulatori de creştere
şi dezvoltare a plantelor. Aceste produse sunt aplicate pentru reglarea echilibrului
metabolic, astfel contribuind la obţinerea sporurilor de recoltă şi îmbunătăţirea calităţii
producţiei. Substanţele biologic active favorizează absorbţia apei şi substanţelor
nutritive la nivelul sistemului radicular, diminuează stresul şi fi totoxicitatea, contribuie
la sporirea concentraţiei de zahăr, accelerează dezvoltarea părţilor aeriene ale
plantelor, favorizează dezvoltarea microorganismelor în sol [6, 14,15].

Reieşind din cele expuse mai sus, scopul cercetărilor constă în studiul unor
noi surse de substanţe biologic active şi anume speciile Scrophularia nodosa L. şi
Melampyrum nemorosum L. din familia Scrophulariaceae, precum şi efi cienţa aplicării
acestora asupra germinaţiei seminţelor şi productivităţii culturilor de castraveţi şi
tomate. În ultimii ani, speciile acestei familii sunt studiate pe larg, deoarece prezintă o
sursă bogată de bioreglatori. Principalele substanţe biologic active extrase din speciile
acestei familii sunt glicozidele individuale aucubin, melampirosid, mussaenosid,
globularifolin, catalpol şi monomelittosid – din M. silvaticum L. şi M. laxum Miq. [9];
aucubin, catalpol, harpagosid, harpagid – din Scrophularia nodosa L. [5]. Majoritatea
acestora au fost acceptate pentru aplicare în fi toterapie [14], ne fi ind însă cunoscut
efectul acestora asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de cultură.

Materiale şi metode
În scopul stabilirii efectului substanţelor biologic active, de natură glicozidică,

extrase din plantele familiei Scrophulariaceae, au fost efectuate un şir de cercetări în
condiţii de laborator şi câmp deschis la culturile legumicole [10].

În calitate de obiect de studiu au servit seminţele de castraveţi soiul Ceceli şi tomate
soiul Garmonia. Iniţial, seminţele incluse în cercetare au fost expuse tratării în laborator,
cu scopul stabilirii concentraţiilor optimale ale compuşilor, capacitatea de germinare
şi durata de expunere a seminţelor. Ulterior, acestea au fost evaluate în experienţele de
câmp [2]. Experienţele au efectuate pe parcursul anilor 2013-2014.

Pentru stabilirea acţiunii bioregulatorilor la cultura castraveţilor, seminţele
acestora au fost tratate cu soluţiile glicozidice – Pavstim, extras din planta medicinală
degeţelul roşu (Digitalis purpurea L.), Ecostim, obţinut din seminţele de tomate
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(Solánum lycopérsicum Mill.) şi suma (Σ) scrofulariozidică, obţinută din planta buberic
(Scrophularia nodosa L.). Extracţia a fost efectuată cu ajutorul alcoolului. Seminţele de
castraveţi au fost înmuiate în soluţiile apoase ale glicozidelor respective în concentraţii
de 0,001%, 0,05% şi 0,01% timp de 24 de ore. Efectul stimulativ al preparatelor asupra
germinaţiei seminţelor de castraveţi a fost studiat în condiţii de laborator în termostat,
la temperatura constantă de 23-250С. În calitate de martor au servit seminţele înmuiate
în apă distilată. Fiecare variantă a fost expusă în 4 repetiţii [13].

În cadrul investigaţiilor la cultura tomatelor, a fost efectuată tratarea seminţelor
înainte de semănat cu soluţiile ∑-scrofulariozidice, iar pentru comparaţie a fost utilizată
suma (Σ) glicozidică obţinută din planta sor-cu-frate (Melampyrum nemorosum L).
şi preparatul Moldstim, extras din seminţele de ardei dulce (Capsicum annuum L.).
În calitate de martor au servit seminţele înmuiate în apă. Înainte de a fi  semănate în
câmp deschis, seminţele de tomate au fost înmuiate în soluţiile apoase ale glicozidelor
studiate în concentraţii de 0,0001%, 0,005%, 0,001% şi 0,01%. Fiecare variantă a fost
expusă de asemenea în 4 repetiţii. Deoarece, seminţele supuse tratării îndelungate îşi
pierd fl uiditatea şi complică efectuarea calitativă a semănatului mecanizat, ele au fost
înmuiate timp de 15 minute cu uscarea ulterioară a acestora [11].

Amplasarea parcelelor în condiţii de câmp a fost efectuată după metoda randomizată,
pe o suprafaţă a câte 100 m2 la ambele culturi. Ulterior au fost efectuate evidenţe şi
observaţii asupra termenilor şi gradului de germinare, uniformitatea apariţiei plantulelor
într-o perioadă mai scurtă de timp şi determinate valorile productivităţii.

Rezultate şi discuţii
Substanţele biologic active constituie o componentă importantă în sistemul de

reglare al plantelor şi sunt capabile în cantităţi foarte mici de a stimula multe procese
vitale. În rezultat, acestea conduc la sporirea rezistenţei nespecifi ce a plantei faţă
de factorii nefavorabili din mediul înconjurător, iar la crearea condiţiilor optime se
intensifi că efectul pozitiv al lor asupra plantei [3, 8].

În rezultatul investigaţiilor sa stabilit că soluţiile apoase ale glicozidelor studiate
stimulează procesele fi ziologice primare ale seminţelor - energia de creştere şi
germinaţia acestora, precum şi procesele de creştere şi dezvoltare ale plantelor, ceea
asigură apariţia germinaţiei uniforme în condiţii de câmp. Toate acestea determină, în
fi nal, sporirea cantităţii şi calităţii recoltei.

În experienţa cu seminţele de castraveţi o infl uenţă mai semnifi cativă a fost
evidenţiată la tratarea acestora cu soluţia apoasă de scrofulariozide în concentraţie de
0,05%. Energia de creştere a seminţelor în această variantă în a 5-a zi după montarea
experienţei a constituit 67,3%, cu 18,3% mai mult faţă de martor. O efi cienţă similară
au avut preparatele Pavstim şi Ecostim. Valorile energiei de creştere a seminţelor tratate
cu aceste glicozide în concentraţie de 0,001% au constituit 66,8% şi 65,5%, cu 17,8%
şi 16,5% mai mult în comparaţie cu martorul.

În rezultatul tratării seminţelor, de asemenea sa stabilit un efect stimulativ asupra
lungimii plantulelor de castraveţi. La utilizarea ∑-scrofulariozidice în concentraţie de
0,05%, lungimea plantulelor în medie a constituit 6,9 cm, cu 18,5% mai mult decât în
varianta de control. O acţiune semnifi cativă evidentă au manifestat preparatele Pavstim
şi Ecostim în aceeaşi concentraţie de 0,05%. În variantele date lungimea plantulelor a
constituit 5,7 cm şi respectiv 6,0 cm (fi g. 1).
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Figura 1. Infl uenţa glicozidelor asupra lungimii plantulelor de castraveţi.

În rezultat, putem afi rma că tratarea seminţelor de castraveţi înainte de semănat
cu Σ-scrofulariozidică în concentraţie de 0,05%, precum Pavstim şi Ecostim în
concentrţii de 0,001% a sporit energia de creştere a seminţelor şi lungimea plantulelor,
care constituie factori importanţi pentru apariţia uniformă a plantelor în câmp deschis
şi intensifi carea proceselor de creştere îndeosebi în fazele iniţiale de dezvoltare a
acestora [13]. În câmp deschis, seminţele de castraveţi înainte de a fi  semănate au fost
tratate, timp de 24 ore, cu soluţiile apoase a următoarelor glicozide – scrofulariozide
şi melampirozide. După tratare, seminţele au fost uscate şi semănate în câmp deschis.
Începând cu ziua a 8-a după semănat, au fost efectuate evidenţe asupra apariţiei
plantulelor pe parcela experimentală. O acţiune mai pronunţată asupra germinaţiei
seminţelor de castraveţi manifestă glicozidul scrofulariozid, acest indice afl ându-se în
continuă creştere pe parcursul evidenţelor – de la 74% până la 89% (fi g. 2).

Figura 2. Dinamica apariţiei plantulelor de castraveţi la tratarea seminţelor înainte
de semănat cu soluţiile ∑-scrofulariozidice.

În perioada recoltării au fost efectuate evidenţe asupra numărului şi masei fructelor
de castraveţi de pe parcelele lotului experimental. În rezultat pe sectoarele cu aplicarea
∑-scrofulariozidice a fost obţinut un adaos la recoltă de 2,6 t/ha, cu 23,6% mai mult
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comparativ cu martorul (fi g. 3, A). Sporirea recoltei se datorează obţinerii unui număr
mai mare de fructe de castraveţi de pe această parcelă, cu 26% mai mult faţă de
martor, ceea ce explică efectul stimulativ al glicozidelor studiate asupra procesului de
fructifi care şi productivităţii culturii (fi g. 3, B).

Figura 3. Infl uenţa glicozidelor asupra: A-productivităţii castraveţilor; B-numărului
de fructe.

Spre deosebire de castraveţi, la cultura tomatelor, toate substanţele utilizate în studiu
manifestă acţiune stimulatoare asupra proceselor metabolice primare şi în primul rând
asupra energiei germinative. Un efect stimulativ sporit, în condiţii de laborator, a fost
identifi cat în varianta, în care seminţele au fost tratate cu ∑- scrofulariozidică, energia
germinativă constituind circa 70 %. Valori mai sporite ale germinaţiei facultative şi
lungimii plantulelor au fost stabilite la tratarea seminţelor cu glicozidele Moldstim şi
∑-melampirozidică, însă acestea variază în limite nesemnifi cative (tab. 1).

Valorile germinaţiei facultative în variantele cu aplicarea ∑- scrofulariozidice şi
preparatului Moldstim se afl ă practic la acelaşi nivel, constituind 73,3 % şi respectiv
73,5%. Valorile lungimii plantulelor, în variantele în care au fost utilizate preparatele
∑- scrufulariozidică şi Moldstim, variază în limitele 4,2-4,3 cm, cu 50,0-53,6 % mai
mult faţă de martor.

Pentru experienţele de câmp, seminţele de tomate au fost tratate cu soluţia ∑-
scrofulariozidice în concentraţie de 0,01%, care a manifestat o activitate biologică înaltă
în condiţii de laborator. În legătură cu faptul că seminţele tratate timp de 24 de ore îşi
pierd fl uiditatea, ceea ce complică semănatul mecanizat cu precizie, seminţele de tomate
au fost tratate timp de 15 minute, cu uscarea ulterioară a acestora. Valorile geminaţiei
seminţelor de tomate în câmp deschis în perioada apariţiei plantulelor începând cu a
20-a zi după semănat, au depăşit martorul cu circa 60%, ceea ce a favorizat apariţia
uniformă şi omogenă a plantulelor, iar în fi nal sporirea recoltei cu 16-17,5% (fi g. 4).

Pentru a determina infl uenţa glicozidelor studiate asupra calităţii fructelor de
tomate au fost evaluate conţinutul substanţelor uscate, concentraţia de zahăr, aciditatea
şi vitamina C. În conformitate cu analiza biochimică a fructelor de tomate, nu au fost
stabilite diferenţe semnifi cative între variantele cu utilizarea scrofulariozidelor şi
martorului. Analiza indicilor studiaţi a arătat o uşoară sporire a vitaminei C cu 1,7% şi
o diminuare a acidităţii cu 32,1% comparativ cu martorul (tab. 2).
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Tabelul 1. Infl uenţa glicozidelor asupra germinaţiei şi lungimii plantulelor de tomate
(în condiţii de laborator).

Varianta
Concen-
traţia,

%

Energia
germinativă

Germinaţia
facultativă

Lungimea plan-
tulelor

%
% faţă

de martor %
% faţă

de martor cm
% faţă

de martor

Martorul 68,8 72,8 2,8

Moldstim

0,0001 66,0 -4,1 73,5 1,0 3,6 28,6

0,001 66,8 -2,9 70,3 -3,4 3,3 17,8

0,005 68,0 -1,2 73,5 1,0 3,7 32,1

0,01 64,8 -5,8 71,8 -1,4 4,3 53,6

Scrofulariozide

0,0001 67,0 -2,6 70,0 -3,8 3,4 21,4

0,001 67,0 -2,6 69,8 -4,1 3,5 25,0

0,005 64,5 -6,2 69,8 -4,1 3,1 10,7

0,01 69,8 1,4 73,3 0,7 4,2 50,0

Melampirozide

0,0001 68,0 -1,2 73,5 1,0 3,7 32,1

0,001 64,0 -6,9 69,0 -5,2 3,9 39,3

0,005 67,0 -2,6 70,0 -3,8 3,4 21,4

0,01 65,8 -4,4 70,0 -3,8 3,7 32,1

DL05 1,64 1,62 0,32

Figura 4. Infl uenţa glicozidelor asupra productivităţii tomatelor.

Tabelul 2. Infl uenţa bioregulatorilor de creştere asupra indicilor biochimici a fructelor
de tomate.

Varianta
Substanţe
uscate, %

Zahăr,
%

Aciditatea,
%

Vitamina C,
mg/100 g

Martorul 8,4 3,3 0,84 36,0

Moldstim 6,8 2,8 0,64 35,1

Scrofulariozide 6,4 2,1 0,57 36,6

În esenţă, utilizarea substanţelor biologic active oferă perspective promiţătoare
în sporirea recoltelor de legume. Pentru ca plantele să asigure producţii sporite ele
trebuie să se adapteze condiţiilor instabile ale mediului înconjurător, altfel creşterea şi
dezvoltarea lor se reduce semnifi cativ.
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Pe măsură ce unul sau mai mulţi factori de creştere nu sunt asiguraţi la nivelul
corespunzător, omogenitatea condiţiilor de viaţă se modifi că şi determină limitarea
productivităţii plantelor. Bioregulatorii naturali asigură adaptibilitatea plantelor, fi ind
inofensivi pentru om şi mediul înconjurător. Datorită faptului că substanţele biologic
active sunt extrase din specii de plante spontane, ele sunt uşor accesibile, iar utilizarea
lor este mult mai rentabilă.

Concluzii
În rezultatul investigaţiilor sa stabilit că soluţiile apoase ale glicozidelor1.

testate manifestă acţiune stimulativă asupra germinaţiei şi productivităţii culturilor
de castraveţi şi tomate, mai efectivă fi ind suma glicozidică obţinută din planta S
crophularia nodosa L.

La cultura castraveţilor, valorile germinaţiei s-au afl at în continuă creştere de2.
la 74% la 89% în comparaţie cu martorul, iar la tomate la a 20-a zi după semănat
germinaţia a depăşit martorul cu circa 60%. Astfel, la castraveţi, a fost obţinut un adaos
la recoltă de circa 24%, iar la tomate – de circa 18%, ceea ce relevă efectul stimulativ
al glicozidelor studiate asupra productivităţii plantelor. Analiza biochimică a fructelor
de tomate, nu a demonstrat diferenţe semnifi cative a indicilor biochimici în rezultatul
aplicării glicozidelor.

În scopul utilizării efi ciente a glicozidelor în tehnologia de cultivare a plantelor3.
legumicole, trebuie luată în consideraţie acţiunea diferenţiată a acestora în dependenţă
de concentraţie, timpul de expunere, particularităţile metodelor şi termenilor de utilizare.
Pentru sporirea garantată a energiei de creştere, germinaţiei facultative, activarea reacţiei
de protecţie şi majorarea productivităţii culturilor legumicole. Utilizarea efi cientă a
bioregulatorilor naturali trebuie să se bazeze pe concretizarea preventivă a parametrilor
de aplicare a acestora.
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