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Rezumat
În baza analizei influenţei şocului termic cu diferite temperaturi ( factorul intensiv) şi 
durate de expoziţii (factorul extensiv) asupra parametrilor de germinaţie a seminţelor 
a fost testată posibilitatea distribuţiei soiurilor de grâu după termotoleranţă. Datele 
obţinute au demonstrat că seminţele soiurilor de grâu răspund în mod individual la 
expunerea cu doze specifice ale şocului termic. În baza parametrilor de germinare a 
seminţelor şi dinamicii de apariţie a rădăcinilor, 19 soiuri de grâu au fost distribuite 
după termotoleranţă. Parametrii dozei şocului termic optimali pentru separarea unui 
număr mare de genotipuri de grâu după termotoleranţă şi cei necesari pentru selectarea 
unor forme cu termotoleranţă deosebită (înaltă sau joasă) sunt diferiţi. Se presupune 
că procedeele propuse, datorită simplicităţii, productivităţii şi puterii de rezoluţie înalte 
ar putea fi utilizate nu numai pentru aprecierea termotoleranţei diferitor genotipuri de 
grâu, dar şi pentru a determina influenţa condiţiilor de cultivare şi reglatorilor de creştere 
asupra termotoleranţei seminţelor. 
Cuvinte cheie: Triticum aestivum L., termotoleranţa, germinaţia seminţelor, şocul 
termic.
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Introducere
Evaluarea corectă a rezistenţei plantelor la temperaturi înalte este deosebit de 

importantă pentru utilizarea raţională a soiurilor şi hibrizilor, precum şi optimizarea 
metodelor de selectare a unor genotipuri preţioase. Această sarcină devine tot mai 
actuală în legătură cu pericolul încălzirii globale a climei [16]. În prezent, există mai 
multe procedee de evaluare accelerată a rezistenţei plantelor la temperaturi ridicate. 
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Ele se bazează pe numeroase metode biofizice [2,10, 12, 15], fiziologice [4,5,8,9,13] 
şi biochimice [7,14] de apreciere a stării plantelor după expunerea lor la doze variate 
ale şocului termic (ŞT). Cu toate acestea, din cauza complexităţii proceselor implicate, 
mai multe probleme rămân nesoluţionate. Rezistenţa plantelor faţă de stresul termic 
depinde de procese care au loc la diferite niveluri de organizare [13,9,5], etape ale 
ontogenezei plantelor [13], precum şi de caracteristicile fizice ale factorului de stres 
[13, 9, 8]. Anterior au fost descrise rezultatele determinării specificului influenţei 
şocului termic cu diferite temperaturi (factorul intensiv) şi durate de expoziţie (factorul 
extensiv) asupra unor parametri ce caracterizau germinarea seminţelor [13] şi creşterea 
plantulelor grâului de toamnă Odescaia 267 [5]. Rezultatele au demonstrat că legităţile 
influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor nu se deosebesc semnificativ 
de cele a influenţei asupra plantulelor recent germinate [6]. Luând în consideraţie 
posibilitatea separării diferitor genotipuri de grâu în baza răspunsului plantulelor la 
acţiunea şocului termic [6], noi ne-am propus să testăm posibilitatea separării accelerate 
a genotipurilor de grâu după termotoleranţă în baza specificului germinării seminţelor 
prealabil supuse acţiunii şocului termic (ŞT).

Materiale şi metode
Materialul vegetal. În cercetări au fost utilizate seminţele de grâu hexaploid, Vdala, 

Misia, Auriu, Odescaia 51, Avantaj, Cuialnic, Capriana, Antonovca, Epoha, Matrix, 
Plai, Skaden, Odescaia 267, H 333, Ephoros, Moldova 5, Moldova 11, Chevalier şi 
tetraploid Arnaut 7, reproduse în anul 2013 pe câmpul experimental al Institutului de 
Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor al AŞM. Înainte de a determina capacitatea 
germinativă şi a supune la acţiunea ŞT, seminţele au fost imersate în apă la temperatura 
4°C, pe parcursul a 36 ore. Anterior a fost demonstrat că după această operaţie seminţele 
de grâu sunt uniform şi bine pregătite pentru germinare [9].

Influenţa ŞT asupra capacităţii germinative a seminţelor. Seminţele, prealabil 
imersate pe parcursul a 36 ore în apă cu temperatura 4oC, au fost scufundate timp de 
20 min în soluţie cu 1% de permanganat de potasiu, riguros spălate cu apă de robinet, 
apoi cu apă distilată. Pentru a susţine germinarea, seminţele din varianta martor au fost 
amplasate în cutii Petri pe hârtie de filtru umedă, incubate în întuneric, la temperatura 
25°C şi umiditatea relativă a aerului 75-85%. După fiecare 24 ore, pe parcursul a 5 zile, a 
fost determinat procentul seminţelor germinate şi numărul de rădăcini la fiecare sămânţă 
germinată. Sămânţa se considera germinată în cazul când lungimea radiculei atingea 
2-3 mm. În variantele experimentale, înainte de amplasare la germinare, seminţele 
au fost scufundate în apă cu temperatura corespunzătoare şi durate stabilite ale ŞT. 
Exactitatea menţinerii temperaturii ŞT era ± 0,1oC. După aplicarea ŞT, seminţele au fost 
amplasate pentru germinare în condiţii identice cu cele din varianta martor. Răspunsul 
seminţelor la acţiunea ŞT a fost apreciat prin compararea dinamicii de germinare şi a 
numărului de rădăcini la seminţele germinate din varianta experimentală în comparaţie 
cu rezultatele din varianta martor. Pentru a caracteriza gradul de inhibare a proceselor 
de germinare, cauzat de acţiunea ŞT, în fiecare zi (t) a fost determinată germinarea 
relativă (GRt), calculată din raportul dintre procentul de germinare a seminţelor în 
varianta experimentală (GEt) către cel a seminţelor din varianta martor (GMt):

GRt = GEt/GMt        (1)
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În mod analogic, în fiecare zi a fost determinat numărul relativ a rădăcinilor 
(NRRt) în baza calculării raportului dintre numărul rădăcinilor la plantulele din varianta 
experimentală (NRREt) către cel la plantulele din varianta martor (NRRMt):

NRRt = NRREt/NRRMt       (2)

Analiza statistică a datelor. Experimentele au fost efectuate în patru repetiţii. În 
fiecare repetiţie au fost utilizate câte 20 seminţe. Fiecare experiment a fost repetat 
de cel puţin trei ori (pentru a obţine rezultate reproductibile în diferite experimente). 
Datele prezentate sunt rezultatul determinării valorilor medii şi abaterilor  
standard a mediei [3, p. 9].

Rezultate şi discuţii
Seminţele îmbibate la rece pe parcursul a 36 ore erau foarte bine pregătite pentru 

germinare. La toate soiurile implicate în cercetare, deja în ziua a cincea au germinat nu 
mai puţin de 98% din seminţe. Fiind obţinute şi păstrate în condiţii identice, seminţele 
diferitor soiuri nu se deosebeau după viabilitate.

Reacţia diferitor genotipuri de grâu la aplicarea ŞT prin imersarea în apă la 50oC pe 
parcursul a diferitor perioade de timp a fost specifică, fig. 1. 

Figura 1. Schimba-
rea procentului de ger-
minaţie a seminţelor 
diferitor soiuri de grâu 
pe parcursul a cinci zile 
în dependenţă de dura-
ta expunerii lor la şocul  
termic cu 50˚C.

În baza analizei curbelor procentului de germinare a seminţelor în dependenţă de 
durata ŞT cu 50oC s-au manifestat ca rezistente soiurile Moldova 5, Moldova 11 şi 
Chevalier (grupa I). Moderat rezistente s-au dovedit a fi seminţele soiurilor Matrix, 
Arnaut şi Odescaia 267 (grupa II), iar seminţele soiurilor Vdala, Epoha şi Misia (grupa 
III) fiind cele mai sensibile. Lărgimea diapazonului diferenţelor dintre procentul de 
germinare ale seminţelor diferitor soiuri după aplicarea ŞT este cea mai pronunţată 
la doza obţinută prin aplicarea a 50oC pe parcursul a 30 minute. Anume răspunsul la 
expunerea seminţelor cu această doză a ŞT a fost aleasă de noi pentru a caracteriza 
cantitativ termotoleranţa diferitor genotipuri de grâu. La aplicarea ŞT cu 50oC pe 
parcursul a 30 minute seminţele soiurilor din grupa I au germinat între 90 şi 100%, din 
grupa II – între 50 şi 60%, iar cele din grupa III au germinat nu mai mult de 30% din 
seminţe, fig.1 şi 2. 

În aşa fel, luând în consideraţie influenţa ŞT asupra procentului de germinare, 
seminţele soiurilor din grupa I, II şi III pot fi considerate respectiv ca soiuri cu rezistenţă 
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înaltă, medie şi joasă la acţiunea temperaturilor ridicate. De menţionat că în comparaţie 
cu seminţele altor soiuri, răspunsul seminţelor soiului Arnăut 7, unicul soi de grâu 
tetraploid inclus în cercetare, au demonstrat o cinetică diferită a schimbării procentului 
de germinare în dependenţă de durata ŞT cu 50oC, fig. 1. După aplicarea ŞT pe parcursul 
a 15, 30 şi 60 minute ele corespundeau seminţelor cu termorezistenţă înaltă, medie şi 
respectiv joasă.

Interesant de menţionat că în urma analizei influenţei ŞT cu durată diferită 
de expoziţie asupra procentului de seminţe care au germinat, dar la care n-a apărut 
radicula, fig. 2, observăm aceiaşi repartizare a soiurilor în grupe şi acelaşi răspuns 
atipic a seminţelor soiului Arnăut 7.

Figura 2. Influen-
ţa duratei de expunere 
la şocul termic cu 50oC 
a seminţelor diferitor 
soiuri de grâu asupra 
procentului de plantu-
le cu radicula deteri-
orată. Aprecierea nu-
mărului de plantule cu 
rădăcina deteriorată a 
fost realizată în ziua a 
cincea după amplasa-
rea la germinare.

Mărirea temperaturii ŞT de la 50 la 51 n-a dus la schimbarea repartizării soiurilor 
după toleranţă la acţiunea ŞT, în afară de aceia că seminţele soiului Arnăut 7 au reacţionat 
semnificativ mai pronunţat, în comparaţie cu alte soiuri din grupa II , fig 3. 

Totodată menţionăm că seminţele termosensibile ale soiului Vdala n-au germinat 
deloc. Mărirea temperaturii ŞT până la 52oC, fig. 4, a dus la inhibarea germinării 
seminţelor tuturor soiurilor din grupa III şi, neaşteptat, a diminuat semnificativ procentul 
de germinare a seminţelor soiului Chevalier, fig. 4. Seminţele acestui soi după aplicarea 
ŞT cu 50oC au demonstrat cel mai înalt nivel de germinare la durate diferite ale ŞT, 
figura 1 şi 2. Tendinţa de diminuare relativă a termotoleranţei seminţelor acestui soi s-a 
manifesta deja la ŞT cu 51oC, fig. 3, 4. 

Figura 3. Influen-
ţa expunerii seminţe-
lor diferitor soiuri de 
grâu la şocul termic 
cu 50 sau 51oC, timp 
de 30 min, asupra 
procentului de germi-
nare pe parcursul a 
cinci zile.
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Figura 4. Influen-
ţa expunerii seminţe-
lor diferitor soiuri de 
grâu la şocul termic cu 
50, 51oC şi 52oC, timp 
de 30 min, asupra 
procentului de ger-
minare pe parcursul  
a cinci zile.

De aici rezultă că mecanismele ce determină termotoleranţa seminţelor diferitor 
soiuri de grîu pot fi specifice. Nu totdeauna soiurile care se repartizează prin testarea 
cu unele doze ale ŞT în grupele înalt termotolerante rămân în aceiaş grupă după tes-
tarea cu alte doze sau temperaturi ale ŞT. Aşa, în cercetările noastre răspuns netipic 
la diferite doze ale şocului termic au demomstrat seminţele soiului Chevalier şi Ar-
năut 7. Dacă amplasarea seminţelor soiului Chevalier la mărirea temperaturii ŞT se 
deplasa în grupele cu termorezistenţă mai joasă, apoi cele ale soiului Arnăut ”cădeau” 
în grupe cu rezistenţă mai joasă atât la ridicarea temperaturii (factorul intensiv [13]), 
căt şi la mărirea duratei de expoziţie la ŞT (factorul extensiv [13]). Probabil, aceste 
caracteristici pot fi explicate prin faptul că la seminţele soiului Arnăut 7 procesele de 
repopulare [10, 1, 11] a meristemei în urma deteriorărilor provocate de factorii de stres 
sunt mai active în comparaţie cu cele ale altor soiuri, de aceia răspunsul lor la ŞT [13] 
este mai mult influenţată de termotoleranţa primară şi mai puţin de cea secundară. 
Cu caracteristici similare se manifestă şi soiul Chevalier, dar termotoleranţa primară 
a lui este mai înaltă decât la soiul Arnaut 7. Din această cauză la seminţele acestui soi 
capacitatea joasă de repopulare a meristemei se manifestă doar la ŞT cu temperatura 
52oC. Anume după ŞT cu această temperatură seminţele soiului Chevalier au germinat 
semnificativ mai slab decât seminţele soiului Moldova 5, cu toate că în această privin-
ţă răspunsul la ŞT cu 51oC a demonstrat doar tendinţa de diminuare a procentului de  
germinare, fig.3, 4. În general, aceste sugestii sunt susţinute de datele obţinute de alţi au-
tori care au demonstrat că aplicarea temperaturii înalte şi a secetei la etape tardive după 
polenizare (în ziua 5-10 după polenizare), la seminţele unui genotip de grâu rezistent n-au 
afectat creşterea rădăcinilor seminale, atunci când la cele ale unui alt genotip, cu termoto-
leranţă redusă, a sporit procentul seminţelor care după germinare au format doar o singură  
rădăcină [6]. Aceste date pot fi explicate prin faptul că la această etapă numai la radicu-
lă s-a dezvoştat „centrul de repaus”, în interiorul căruia celulele se devid mai lent şi de 
aceia sunt mai stabile la factorii de stres [10, 11]. Probabil, că la această etapă timpurie 
de formare a embrionului, în meristemele altor rădăcini seminale „centrul de repaus” 
nu era încă bine pronunţat, de aceia ele s-au dovedit a fi mai sensibile la acţiunea com-
binată a secetei şi temperaturii înalte. 

Cele menţionate sugerează că repartizarea în mod accelerat a genotipurilor după 
termotoleranţă, utilizând metoda de aplicare a ŞT asupra seminţelor bine pregătite 
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pentru germinare, poate fi doar prealabilă. Pentru a repartiza în mod general o gamă 
largă de genotipuri după termotoleranţă este cu perspectivă procedura de aplicare a 
ŞT cu temperaură relativ moderată (51oC, 30 minute), iar pentru a selecta genotipuri 
cu termotoleranţa iniţială foarte înaltă, poate fi recomandată testarea prin aplicarea ŞT 
cu 52oC pe parcursul a 30 min. Pentru a demonstra eficacitatea utilizării ŞT pentru 
repartizare unui număr mare de genotipuri după termotoleranţă, în fig. 5 sunt prezentate 
rezultatele repartizării seminţelor a 19 soiuri de grâu după termotoleranţă. În grupa 
cu termotoleranţă înaltă, la care după aplicarea ŞT cu 50oC pe parcursul a 30 minute 
au germinat mai mult de 80% din seminţe, au intrat soiurile Skaden, Moldova 11, 
Moldova 5 şi Chevalier. 

Figura 5. Influenţa expunerii seminţelor diferitor soiuri de grâu la şocul termic cu 
50oC, timp de 30 min, asupra procentului de germinare pe parcursul a cinci zile.

Prin termotoleranţă medie s-au manifestat seminţele soiului Matrix, Plai, Odescaia 
267, Arnaut 7, H 333 şi Ephoros, germinarea cărora s-a repartizat între 50 şi 80%. 
Termotoleranţă moderată au arătat seminţele soiurilor Auriu, Odescaia 51, Avantaj, 
Cuialnic, Capriana şi Antonovca, la care au germinat 40 – 50% din seminţe. Cu toleranţă 
joasă s-au dovedit a fi seminţele soiurilor Vdala, Misia şi Epoha, care au germinat la un 
nivel mai jos de 30%.

Concluzii
1. Parametrii care caracterizează influenţa unor doze specifice ale şocului termic 

asupra germinării seminţelor au fost puşi la temelia metodei de determinare a rezistenţei 
genotipurilor de grâu la acţiunea temperaturilor înalte, metoda fiind simplă, sensibilă 
şi reproductivă.

2. Pentru a selecta genotipurile de grâu cu grad înalt de termotoleranţă se recomandă 
testarea lor prin aplicarea unor doze ale şocului termic, realizate cu temperaturi relativ 
înalte (51 – 52oC).

3. Eficienţa şi sensibilitatea metodei de determinare a termotoleranţei prin 
aplicarea şocului termic asupra seminţelor se recomandă să fie apreciată determinând 
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termotoleranţa seminţelor aceloraşi genotipuri de grâu obţinute în diferite condiţii 
climaterice, precum şi determinănd influenţa diferitor reglatori de creştere asupra 
termotoleranţei seminţelor.
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