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AUTOREGLAREA STATUS-ULUI HIDRIC AL  LANTELOR 
ISOHIDRICE (ZEA MAYS L.) ŞI ANISOHIDRICE (SORGHUM 
BICOLOR (L.) MÖENCH) ÎN CONDIŢII DE INSUFICIENŢĂ 

DE APĂ ÎN SOL.

Melenciuc M.
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM, 

Chişinău, MD 2002, str. Pădurii 20

Introducere

Adaptarea plantelor la condiţiile mediului ambiant este asigurată din contul 
mecanismelor  ziologice (adaptare  ziologică), iar a populaţiei de organisme – datorită 
modi caţiilor genetice, ereditare şi selecţiei (adaptare genetică) [16]. Sub in uenţa 
 uctuaţiei condiţiilor externe, plantele, pentru a păstra mai mult sau mai puţin echilibrată 
starea internă a proceselor vitale, se a ă într-o permanentă adaptare – deadaptare. Se 
ştie că, tensionarea condiţiilor de umiditate afectează în primul rând mediul apos intern 
al plantei, în virtutea continuităţii cu cel extern, ceea ce se răsfrânge asupra tuturor 
proceselor vitale [1; 2; 4; 5; 8, etc.]. La schimbarea umidităţii şi majorarea presiunii 
osmotice a soluţiei solului plantele reacţionează aproape instantaneu prin modi carea 
status-ului apei în tot organismul [7; 18; 23; 24].                                  
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Proprietatea plantelor de homeostatare a apei în organe în condiţii de de cit de 
umezeală la nivel celular şi de ţesut este codependentă de modi carea capacităţii de 
reţinere a apei, intensitatea absorbţiei osmotice a apei, evenimente, cuplate cu consum 
suplimentar de energie şi care se a ă sub control metabolic. 

La nivel de organism menţinerea echilibrului hidric este condiţionată de reglarea 
intensităţii absorbţiei, translocării apei prin plantă şi consumului ei în procesul 
transpiraţiei. Autoreglarea consumului apei depinde de capacitatea celulelor de a reţine 
apa, care, la rândul ei, determină viteza de translocare şi transfer al apei din ţesuturi în 
atmosferă. S-ar părea, că sporirea forţei de reţinere a apei în frunze în cazul progresării 
secetei contribuie la reducerea pierderilor ei de către plante, ceea ce pozitiv ar trebui 
să se răsfrângă asupra metabolismului, creşterii şi productivităţii. Dar, nu întotdeauna 
inhibarea transpiraţiei este asociată cu stabilizarea productivităţii. Scăderea umidităţii 
solului mai jos de nivelul de prag provoacă astfel de schimbări în status-ul apei în plantă, 
la care sistemele de reglare nu sunt în stare să compenseze deshidratarea ţesuturilor 
prin formarea biopolimerilor hidro li şi reducerea potenţialului osmotic în celulele 
rădăcinilor. De rând cu modi carea capacităţii de reţinere a apei (CRA) la schimbarea 
relaţiilor status-ului apei semnalele de natură chimică (ABA) sau hidraulică (ΔΨ

w
), 

apărute în rădăcini sunt instantaneu transmise în lăstar prin sistema vasculară [11], 
iar rezultanta acestora este închiderea stomatelor, reducerea transpiraţiei şi inhibarea 
fotosintezei. 

Prin urmare, toleranţa la secetă este asigurată la diferite specii de plante prin două 
strategii antagoniste de adaptare: 1-păstrarea hidratării ţesuturilor prin închiderea 
osteolelor cuplată cu inhibarea creşterii, şi 2 - menţinerea creşterii dar cu pierderea 
parţială a turgescenţei şi continuarea asimilării CO

2
 [6; 3; 9; 10]. Viteza şi amplitudinea 

răspunsului plantelor la tensionarea condiţiilor mediului ambiant la diferite organisme, 
este diferită. Scopul lucrării a constat  în evidenţierea particularităţilor status-ului apei 
plantelor cu diferite stratageme de adaptare la secetă.

Materiale şi metode

În calitate de obiecte de studiu au servit plante Zea mays L. cultivarele  P459 şi M291 
precum şi Sorghum bicolor (L.) Möench, cultivarele Pişcevoi 1 şi Moldovenesc 40. 
Pentru elucidarea particularităţilor status-ului apei plantelor au fost montate experienţe 
în condiţii de umiditate dirijată conform schemei: 

I variantă – martor, umiditate constantă 70% CTA; II variantă – secetă de scurtă 
durată, umiditatea variabilă în diapazon 70-30% CTA. 

Stresul hidric s-a creat la etapa a VI – ea a organogenezei prin menţinerea timp de 
10 zile a umidităţii la nivel de 30% CTA. Pentru aprecierea particularităţilor status-ului 
apei plantelor au fost determinaţi următorii indici: conţinutul total de apă, de citul de 
saturaţie, intensitatea transpiraţiei, capacitatea de reţinere a apei. Conţinutul total de apă 
din frunze, tulpini şi rădăcini s-a determinat prin uscarea mostrelor până la o greutate 
constantă la temperatura de 105º C în dulapul de uscare cu reglarea temperaturii de tip 
2B-151. Capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi s-a caracterizat prin pierderea apei 
pe parcursul unui interval de timp exprimată în procente faţă de  conţinutul ei iniţial, 
precum şi după cantitatea de apă reţinută [14; 15; 19]. Intensitatea diurnă a transpiraţiei 
metamerelor de frunze pe plantă a fost efectuată cu ajutorul transpirometrelor Babuşkin 
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[12], perfecţionate de An. Cornescu [17]. Măsurările se efectuau în orele dimineţii până 
la depresia diurnă, precum şi în dinamica zilei cu o expoziţie a transpirometrelor 2 
ore. De citul de saturaţie s-a calculat în % de la conţinutul de apă în stare de saturaţie 
deplină a organului [21]. În studiul de faţă s-a aplicat determinarea status-ului hidric 
în una şi aceeaşi mostră. Toate datele despre parametrii status-ului apei în organe au 
fost prezentate ca media a 5 reproducţii ± eroarea standardă şi ca media gradului de 
modi care în 3 - 5 experienţe. Determinările au fost efectuate în orele dimineţii, când 
plantele sunt cel mai sensibile la secetă.

Rezultate şi discuţii

 Rezultatele studiului efectuat au demonstrat cu certitudine deosebiri 
semni cative ale reacţiei plantelor de porumb (Zea mays L.) şi sorg (Sorghum bicolor 
(L.) Möench) la  uctuaţia aprovizionării cu apă şi insu cienţa de umiditate ( g. 1). 
În condiţii optime de umiditate conţinutul de apă în frunzele şi rădăcinile plantelor 
isohidrice (porumb) este veridic mai mare comparativ cu gradul de hidratare al plantelor 
anisohidrice (sorg) şi atinge valori de 79,0 – 83,0 g·100 g m.p. La acestea din urmă 
gradul de hidratare variază în diapazon de 76,5 – 78,1g apă la 100g m. p. ( g. 2). 

Fig. 1. Impactul  insu cienţei de umiditate asupra conţinutului de apă în frunzele 
plantelor de porumb (Zea mays L ) şi sorg (Sorghum bicolor (L.) Möench). Experienţa de 
vegetetaţie, a. 2004. t oC a aerului 29,4 oC; umiditatea relativă a aerului 60,0%.

Cu toate acestea, la porumb şi în condiţii optime de umiditate de citul de saturaţie 
a sistemului radicular este ceva mai majorat comparativ cu cel al plantelor de sorg. 
S-au evidenţiat şi deosebiri ale parametrilor status-ului apei şi la plantele ce diferă după 
tipul de creştere: cultivarele Moldovenesc 40 -  plante cu tip de creştere indeterminant 
şi Pişcevoi 1 - plante cu tipul de creştere determinant. Primele se caracterizează printr-
un grad de hidratare a organelor vegetative autentic mai înalt ( g.1) şi, corespunzător  
turgescenţă mai înaltă, ceea ce le asigură şi un consum major de apă în procesul de 
transpiraţie comparativ cu plantele cu tipul de creştere determinant.
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Fig.2. Acţiunea şi postacţiunea secetei asupra conţinutului de apă în rădăcinile şi 
frunzele plantelor isohidrice (Zea mays, L) (Z. m.) şi anisohidrice (Sorghum bicolor (L), 
Möench).     (S. b.).  Experienţa de vegetaţie, a. 2005.

Datele prezentate în  gura 3, demonstrează că la o deshidratare experimentală (2 
ore o lire la temperatura aerului) 100 g frunze ale plantelor de porumb, cv. P459 din 
conţinutul iniţial de apă reţine în ţesuturi cu 1,5 g mai mult decât cv. M291. 

Plantele de sorg cu tipul de creştere indeterminant în aceleaşi condiţii de deshidratare 
reţin cu 2,7 g mai multă apă decât cele cu tipul de creştere determinant. Probabil, aceste 
deosebiri se datorează şi diferenţelor semni cative a gradului iniţial de hidratare a 
ţesuturilor plantelor ( g.1). 

Fig. 3. Impactul secetei asupra capacităţii de reţinere a apei în frunzele plantelor 
de Zea mays L. (Z.  m.) cultivarele M291 şi P459 şi Sorghum bicolor (L.), Möench. (S. 
b.) cultivarele Pişcevoi 1 (P.1) şi Moldovenesc 40 (Mold. 40). Experienţa de vegetaţie, a. 
2004
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Schimbarea umidităţii solului şi înrăutăţirea aprovizionării cu apă a provocat în mod 
 resc reducerea conţinutului de apă şi majorarea de citului de saturaţie la reprezentanţii 
ambelor specii ( g. 1; tab.1). 

Astfel, după 10 zile de insu cienţă de umezeală în sol gradul de hidratare a frunzelor 
plantelor de porumb scade cu 5,8 – 10,3 la sută; a rădăcinilor - cu 9,8–10,5% faţă de 
acelaşi indice la plantele martor. Rezultatele investigaţiilor cu certitudine au demonstrat 
că în condiţii de de cit de umiditate în sol frunzele lăstarului principal al plantelor cu 
tipul de creştere indeterminant (cv. Moldovenesc 40) au gradul de hidratare mai puţin 
afectat comparativ cu similarele plantelor cu creşterea determinantă - cv. Pişcevoi 1 
( g.1). 

Drept urmare la primele de citul de saturaţie se majorează de 2,5 ori, iar la cele cu 
creştere determinantă – de 3,8 ori faţă de valoarea DS a plantelor martor. Deasemenea 
plantele de sorg cu tipul indeterminant de creştere, în condiţii de secetă au proprietatea 
de a-şi mări şi capacitatea de reţinere a apei. După cum urmează din rezultatele studiului, 
după 10 zile de insu cienţă de umiditate (30% CTA), cv. Pişcevoi 1 reţine cu 1,2 % mai 
multă apă comparativ cu plantele din varianta martor; cv. Moldovenesc 40 – cu 1,4%, 
pe când CRA în ţesuturile plantelor de porumb, în condiţii de secetă de aceeaşi durată 
şi intensitate, scade - mai mult la cv. M291 ( g. 3). Insu cienţa de umiditate (30% 
CTA, 10 zile) a condiţionat deshidratarea frunzelor şi rădăcinilor plantelor de sorg cu 
1,5 – 7,3 % (tab. 1).  În aceste condiţii în rădăcinile plantelor de porumb apare un de cit 
desaturaţie de 8,9 ori mai mare decât la plantele martor. Pentru comparaţie: de citul de 
saturaţie în zona absorbantă a sistemului radicular al plantelor de sorg este numai de 
4,5 ori mai mare ca al plantelor martor şi totodată este de 0,77 ori mai mic decât cel al 
plantelor de porumb în aceleaşi condiţii de umiditate. 

Aceste date servesc drept argument, că plantele de Sorghum bicolor (L.) Möench, 
în condiţii de insu cienţă de umiditate se deosebesc printr-o activitate de absorbţie 
mai  înaltă a sistemului radicular comparativ cu reprezentanţii sp. Zea mays (L.). Din 
literatură se cunoaşte că la deshidratare sistemul radicular devine mai inert, slăbeşte 
activitatea lui [13; 22], ceea ce cauzează reducerea aprovizionării cu apă a organelor 
supraterestre. Ca urmare, în condiţii de secetă de durată – 10 zile de umiditate 30% 
CTA – în frunze, în temei la porumb, se formează un DS critic, care condiţionează 
perturbări considerabile ale proceselor de asimilare, creştere şi productivităţii plantelor. 
În experienţele noastre la plantele din sp. Sorghum bicolor (L), Möench, cu un potenţial 
înalt de toleranţă comparativ cu reprezentanţii Zea mays L., după 10 zile de secetă (30% 
CTA) de citul de saturaţie în frunze era veridic mai mic. Faptul că sistemul radicular al 
plantelor de sorg în condiţii de secetă are un de cit de saturaţie redus comparativ cu cele 
de porumb permite de presupus, că primele posedă un sistem radicular cu capacitate 
mărită de absorbţie şi de reţinere a apei. După cum reiese din datele prezentate în 
 gura 4 mostrele de rădăcini ale plantelor de Zea mays (L.) din varianta “30% CTA” 
după 2 ore de deshidratare experimentală reţin în ţesuturi cu 12,7% mai puţină apă 
din conţinutul iniţial decât plantele de pe fondul optim de umiditate. Capacitatea de 
reţinere a apei de către ţesuturile sistemului radicular al plantelor de sorg în condiţii de 
secetă se micşorează numai cu 3,9 - 4,0 la sută comparativ cu plantele martor, ceea ce 
argumentează toleranţa înaltă a acestor plante spre deosebire de porumb ( g. 4).  
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Tabelul 1. Caracteristica status-ului apei organelor plantelor de Zea mays L. (Z. m.) 
şi Sorghum bicolor (L.) Möench (S. b.) în condiţii de insu cienţă de umiditate. Experienţă 

de vegetaţie, anii 2005 – 2006 (media)

Variante,
Umiditatea 

solului, % CTA
Organ

Nivel 
de 

inserţie

CA,
g·100g 
m.p.

DS,
% sat.depl

IT,
mg·dm-2·h-1

În a 10-ea zi de stres

Martor,70

frunze
superior 78,0±1,13 2,6±0,05 1035,2±11,23  

mediu 76,7±0,97 2,8±0,03  656,9±14,32 

inferior 74,0±1,76 3,1±0,02  461,1±12,43

rădăcini 84,3±1,15 2,5±0,012

Secetă, 30

frunze
superior 70,3±0,87 19,0±0,07   233,5±10,27

mediu 68,8±0,76 20,0±0,08   148,6±9,58

inferior 65,8±0,56 22,0±0,04   115,0±8,17 

rădăcini 75,9±1,29 22,0±0,033

Martor,70

superior 75,7±1,37 3,3±0,015  710,0±27,25

mediu 74,8±0,17 3,4±0,011  557,4±24,43

inferior 73,6±1,96 3,6±0,012  477,7±13,29

rădăcini 80,4±1,43 2,8±0,018

Secetă, 30

frunze
superior 71,9±1,21 9,1±0,022   376,0±8,97 

mediu 70,5±1,10 9,6±0,032   391,5±9,15 

inferior 68,1±0,85 10,4±0,065   371,6±8,19  

rădăcini 74,5±0,43 13,7±0,09

după 10 zile de restabilire a umidităţii optime

Martor,
70-70

frunze
superior 77,5±1,39 3,9±0,011 1209,8±29,33

mediu 75,4±1,40 4,3±0,009   703,3±10,98

inferior 73,2±1,26 4,6±0,012   398,1±11,29

rădăcini 84,8±0,65 3,7±0,01

Secetă, 
postacţiune

30-70

frunze
superior 75,5±0,52 7,6±0,01  650,3±17,33 

mediu 74,0±0,32 8,0±0,023  611,1±15,21 

inferior 71,9±0,92 8,7±0,03  415,9±13,29   

rădăcini 78,4±0,82 8,1±0,01

Martor,
70-70

frunze
superior 75,9±0,72 3,2±0,007  928,9±14,29

mediu 75,1±0,95 3,4±0,08  610,4±15,93

inferior 73,0±1,35 3,6±0,04  353,9±14,32

rădăcini 81,9±1,49 5,5±0,03

Secetă, 
postacţiune

30-70

frunze
superior 74,9±1,68 3,0±0,015  836,2±21,32 

mediu 74,1±1,98 3,1±0,022  636,9±12,39   

inferior 72,1±1,13 3,4±0,031  424,6±11,19  

rădăcini 78,8±0,73 6,3±0,011
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Fig. 4. Impactul secetei asupra capacităţii de reţinere a apei în frunzele şi rădăcinile 
plantelor de Zea mays L. (Z.  m.) cultivarul P459 şi Sorghum bicolor (L.), Möench. (S. b.) 
cultivarul Pişcevoi 1 (P.1). Experienţa de vegetaţie 2005

Fig. 5  Acţiunea şi postacţiunea secetei asupra intensităţii transpiraţiei plantelor de 
Zea mays L, (Z. m.) cv. P459 (isohidrice) şi Sorghum bicolor  (L.)  Möench (S. b.),  cv. 
Pişcevoi 1 (anisohidrice).

Creşterea considerabilă a de citului de saturaţie şi diminuarea turgescenţei pot   
cauzate atât de diminuarea proceselor de absorbţie a apei de către rădăcini, cât şi de 
consumul sporit în procesul de transpiraţie, fapt ce atestă dereglarea bilanţului hidric 
al plantei. Pe fond de umiditate favorabilă (70% CTA), dar în condiţii microclimatice 
atmosferice tensionate, plantele de porumb se deosebesc prin consum major de apă 
( g.5). Consumul apei în procesul transpiraţiei se reduce considerabil sub in uienţa 
stresului hidric la reprezentanţii ambelor specii, dar îndeosebi de puternic la plantele de 
porumb. Rata transpiraţiei la  acestea din urmă după 10 zile de menţinere a umidităţii 
solului la nivel de 30% CTA diminuează cu 75–78% comparativ cu intensitatea 
procesului plantelor martor. 
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S-a înregistrat o diminuare veridic mai mică a IT plantelor de sorg în condiţii de 
secetă: cu 22,0–47,0% de la IT a plantelor în condiţii optime de umiditate. Seceta 
are un impact deosebit de puternic asupra status-ului apei metamerelor de frunze de 
la nivelul inferior de inserţie (tab. 1). Rezultatele obţinute în studiul efectuat în a.a. 
2005 şi 2006 demonstrează dependenţa IT nu numai de umiditatea solului dar şi de 
temperatura şi umiditatea relativă a aerului ( g.5). La un de cit de umiditate în sol 
(30% CTA) şi umiditate relativă a aerului 74% cv. P459 în a 10-ea zi de stres avea 
rata de transpiraţie cu 56,85–86,67 la sută mai diminuată comparativ cu plantele de 
pe fond optim de umiditate. O reducere atât de drastică a transpiraţiei este rezultatul 
deshidratării ţesuturilor şi formării unui de cit critic de saturaţie. 

La ameliorarea condiţiilor de umiditate gradul de hidratare atât al sistemului 
radicular cât şi a frunzelor plantelor preventiv supuse acţiunii secetei (10 zile 30% 
CTA) mai complet se restabileşte la sorg (tab. 1;  g. 2; 4 şi 5). La reprezentanţii 
acestei specii parametrii status-ului apei revine la nivelul plantelor martor, ceea ce 
demonstrează proprietatea înaltă de compensare şi reparaţie în postacţiune. Se cere 
însă de remarcat - cu toate că conţinutul apei în rădăcinile plantelor supuse anterior 
stresului hidric aproape că atinge nivelul de hidratare al plantelor martor, totuşi de citul 
de saturaţie rămâne a   mărit chiar şi după o săptămână de reluare a  aprovizionării cu 
apă, în special la reprezentanţii speciei Zea mays (L). Posibil că afectările cauzate de 
secetă în interrelaţia „absorbţie – transfer - consum” persistă chiar şi după o săptămână 
de restabilire a umidităţii. Probabil, la plantele de porumb insu cienţa de umezeală 
în sol a cauzat dereglări profunde nu numai în activitatea de absorbţie a apei, dar 
şi în conductibilitatea hidraulică în segmentul “rădăcină – lăstar” şi în conductanţa 
stomatelor frunzelor.

Prin urmare, analiza comparativă a rezultatelor obţinute univoc demonstrează 
că schimbarea umidităţii solului şi înrăutăţirea aprovizionării cu apă în mod  resc a 
provocat reducerea conţinutului de apă, diminuarea turgescenţei şi majorarea diferită 
a de citului de saturaţie la reprezentanţii ambelor specii. Plantele tipic anisohidrice  
(Sorghum bicolor (L.) Möench) în condiţii de insu cienţă de umiditate au însuşirea de a 
menţine status-ul apei în organism la un nivel comparativ stabil, ceea ce le caracterizează 
ca  ind rezistente la secetă comparativ cu cele .plantele tipic isohidrice (Zea mays L.) 

Concluzii

1.  Reprezentanţii plantelor iso- (porumb) şi anisohidrice (sorg) diferă prin 
strategia de adaptare la secetă : porumbul îşi asigură păstrarea  hidratării ţesuturilor 
prin închiderea osteolelor cuplată cu inhibarea creşterii, iar sorgul – prin stabilizarea 
status – ului apei cu pierderea parţială a turgescenţei şi continuarea asimilării CO2 şi 
menţinerea creşterii. 

2. Toleranţa mai înaltă a plantelor tipic anisohidrice (Sorghum bicolor (L.)  Möench) 
comparativ cu cele isohidrice (Zea mays L.) este asigurată prin CRA înaltă a ţesuturilor, 
sistem radicular activ, consum economicos de apă în procesul transpiraţiei; prin 
proprietate de stabilizare şi restabilire a funcţiilor la acţiunea şi postacţiunea secetei, şi 
nu în ultimul rând, prin integritatea funcţională a organelor, exprimată în menţinerea  
conductibilităţii hidraulice la nivel de plantă.

3. Plantele cu tipul de creştere indeterminant, în condiţii de secetă au proprietatea de 
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a-şi mări capacitatea de reţinere a apei şi de a-şi păstra gradul de hidratare a ţesuturilor 
la un nivel mai înalt comparativ cu cele cu tipul determinant de creştere. Această 
proprietate se realizează la nivel de organism din contul modi cării status-ului apei în 
lăstarii adventivi.
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