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Practic toate aspectele problemei rezistenţei plantelor la acţiunea extremală a 
factorilor nefavorabili sunt axate pe esenţa şi mecanismele stresului [2; 5; 11; 17 - 20; 
27; 44; 48; şi al.], deoarece posibilităţile adaptive ale organismului nu sunt nelimitate. 
La epuizarea lor şi la persistarea în timp sau intensificarea factorului stresogen apar 
diferite perturbări şi boli funcţionale cu efect subletal sau letal şi cu  prejudiciu pentru 
economia rurală. Răspunsul organismului vegetal la acţiunea factorului stresogen, pe de 
o parte, reprezintă o reacţie generală de adaptare de importanţă vitală, ce contribuie la 
perpetuarea speciei, iar pe de altă parte, în virtutea faptului, că orice reacţie de apărare 
este legată cu consum adăugător de energie şi substanţe plastice, poate avea consecinţe 
grave pentru productivitate. De aceea problema stresului la plante a fost declarată ca 
problema numărul 1 în fitofiziologia secolului XXI [36]. O importanţă deosebită are 
problema dată pentru relevarea caracterului reacţiei la secetă a plantelor de cultură, ce 
se deosebesc prin receptivitate înaltă la fluctuaţia condiţiilor de umiditate.

Termenul „stres” a fost reportat în fitofiziologie din ştiinţele medicinale şi a început 
pe larg să fie utilizat de către specialiştii preocupaţi de problemele ecofiziologiei 
plantelor. La începutul secolului XX U. Kenon a atras atenţia asupra comunităţii reacţiilor 
organismului la acţiunea asupra lui a diferitor factori extremali. Iar în 1936 savantul 
canadian G. Selie, generalizând rezultatele experienţelor sale, a formulat concepţia 
stresului conform căreia la acţiunea factorilor mediului organismul uman răspunde cu 
un complex de reacţii ne specifice, numite de el „sindromul general de adaptare” [42, 
43]. Conform autorului concepţiei şi noţiunii „stres” [43], stresul reprezintă o reacţie 
generală neurohormonală a organismului, ce apare la om şi animale sub influenţa 
iritanţilor puternici şi este îndreptată spre depăşirea efectului neprielnic al factorului 
prin adaptare la cerinţa impusă. Reacţia generală de adaptare parcurge în 3 faze. 
Prima fază (nelinişte, alarmă) se caracterizează prin mobilizarea forţelor de protecţie 
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(intensificarea metabolismului şi consumului de energie), a doua fază (de adaptare sau 
de rezistenţă) – prin creşterea rezistenţei organismului şi normalizarea treptată a stării 
lui. Dacă excitanţi puternici acţionează un timp îndelungat asupra organismului începe 
cea de a III-a fază – de extenuare sau epuizare, caracterizată prin scăderea rezistenţei 
organismului şi îmbolnăvire [28, 42, 43, 45, 46]. Sensul biologic al reacţiei ne specifice  
constă în tendinţa organismului de a zădărnici acţiunea factorului stresogen sau de a 
se adapta la condiţiile nefavorabile. Sindromul general de adaptare include un şir de 
schimbări funcţionale, biochimice specifice şi ne specifice pentru organism, ce parcurg 
la diferite nivele de organizare şi au acelaşi caracter de fază la acţiunea diferitor factori 
perturbanţi. De rând cu reacţia ne specifică, organismul răspunde la acţiunea factorului 
stresogen şi prin reacţii specifice, deoarece numai acestea pot asigura o adaptare pe 
deplin adecvată la condiţiile noi de existenţă [43]. Dacă factorul nefavorabil e de o 
intensitate slabă (moderată) sau de scurtă durată, atunci faza de adaptare se prelungeşte 
pe mai mult timp şi organismul se acomodează, căpătând unele proprietăţi noi. La 
intensificarea acţiunii factorului sresogen sau la persistarea pe o perioadă de timp mai 
îndelungată a acestuia, se desfăşoară faza de extenuare (distres), asemănătoare cu prima 
fază dar mai pronunţată, care poate avea consecinţe letale pentru organism. Stresul 
periculos (distresul) diminuează rezistenţa organismului, condiţionează îmbolnăvirea 
acestuia. La faza de rezistenţă maximă (faza a II-a), are loc o plafonare a proceselor 
fiziologice, predomină reacţiile adaptive. Starea de stres predomină numai la faza de 
alarmă (nelinişte), care este însoţită de restructurarea forţelor de protecţie a organismului. 
F. Furdui (2005) a revizuit concepţia stresului la om şi a dat definiţia în următoarea 
formulă: stresul – reprezintă totalitatea reacţiilor generale, nespecifice, biochimice, 
fiziologice şi psihoemoţionale de răspuns a organismului uman la acţiunea celor mai 
diverşi iritanţi de anumită intensitate, care asigură mobilizarea rezervelor organismului 
pentru menţinerea homeostazei şi nivelului general de activitate [46, p. 19]. Autorul 
subliniază, că stresul acut, sau cronic poate deveni pentru om baza patogenică a multor 
îmbolnăviri, iar stresul cronic, relativ moderat şi care alternează cu condiţii de confort, 
mobilizează posibilităţile de adaptare ale organismului, asigură o funcţionare stabilă 
a organelor de importanţă vitală în condiţiile noi, majorează potenţialul de sănătate în 
întregime [46, p.18]. 

Prin urmare, stresul reprezintă un component ne specific al procesului de adaptare, 
are rol de mobilizator al rezervelor energetice şi plastice pentru restructurarea sistemelor 
organismului [28,45].

Unii autori consideră că noţiunea adevărată de stres este aplicabilă numai la 
organismele, care au atins un anumit nivel de dezvoltare a sistemelor endocrin, 
neurohumoral şi psihic. Sistemul nervos determină caracterul reacţiei de răspuns a 
organismului la acţiunea factorilor stresogeni [28, 42, 43], de aceea, e un nonsens, 
menţionează Башенина Н.Г.  (21), de a studia stresul la amebă sau la romaniţă. 
Încercarea de a aplica schema sindromului general de adaptare la dezvoltarea lumii 
organice în principiu este inadmisibilă, conduce la absurd” [21, с. 9]. Reportarea teoriei 
stresului în aşa formulare tradiţională într-adevăr pare neverosimilă. Plantele nu au 
nici sistem nervos, nici acei hormoni, care participă în stres-reacţiile animalelor. De 
aceea referitor la plante nu se poate de vorbit despre faza de alarmă. Spre deosebire de 
animale, la organismele vegetale în majoritatea cazurilor, la acţiunea stres-factorului 
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iniţial se declanşează nu o activare, ci o inhibare a proceselor funcţionale[40]. Мелехов 
Е.И. (35) consideră, că frânarea endogenă a metabolismului micşorează viteza de 
afectare şi creează premise pentru o reparaţie efectivă. Dar, cât de neverosimil s-ar 
părea, şi reacţia de răspuns a organismului vegetal la acţiunea agentului de alterare 
se manifestă prin modificări ne specifice, ce apar la orice influenţă nefavorabilă cu 
intensitatea de prag asupra celulelor, şi prin modificări specifice, ce se formează la 
influenţa unui factor concret de lungă durată şi intensitate ne letală.  Reacţia de răspuns 
a organismului vegetal la acţiunea ascendentă a factorului nefavorabil, de regulă, nu 
este monotonă. Corespunderea răspunsului plantei proporţional dozei agentului de 
alterare are loc rar şi, de cele mai multe ori, se înregistrează când este analizat într-o 
limită îngustă de timp sau când se apreciază efectul final. Răspunsul organismului 
vegetal la fel are caracter discret, paradoxal,  şi parcurge în trei faze. În fiziologia 
plantelor noţiunea de „stres” era folosită ne justificat de larg şi destul de liber. În unele 
cazuri prin „stres” se subînţelegea oricare factor, ce tulbură funcţionarea normală a 
organismului, cum ar fi insuficienţa sau excesul de umezeală, devierea temperaturii de 
la valoarea optimă pentru viaţa plantelor, deficitul sau surplusul elementelor minerale, 
etc. În aşa caz se vorbeşte de stresul hidric, termic, salin, etc. [4]. Steponkus P.L. (7) 
relatează că factorii de stres condiţionează apariţia diferitor anomalii fizico-chimice 
în celulele organismului vegetal, în rezultatul cărora se produce afectarea structurilor 
sau pierderea funcţiilor metabolice. Starea de stres poate fi indusă de orice factori 
(biologici, chimici, fizici, mecanici, etc.) şi în dependenţă de proprietăţile individuale 
ale organismului se manifestă prin modificări ne specifice sau specifice [8]. Timmerman 
B.N. şi Steelin K.C. (9) consideră „stres” toate acţiunile externe care diminuează sau 
complet frânează formarea substanţelor organice în diferite părţi ale plantei. Wallace 
A. (13) consideră o manifestare a stării de stres dereglarea absorbţiei şi utilizării apei 
şi elementelor nutriţiei minerale, în urma cărui fapt se limitează obţinerea recoltelor 
potenţial înalte. Chiar şi în cultura hidroponică plantele pot suferi de stres hidric, 
care condiţionează modificări biochimice, fiziologice şi anatomice în organism [6]. 
Conform Zhongjin Lu şi Peter M. Newmann (16) stresul poate fi definit ca o situaţie, 
în care are loc inhibarea creşterii plantei sub influenţa factorilor nefavorabili, în 
particular, reducerea accesibilităţii apei. Deci, de cele mai multe ori stresul era măsurat 
în factori care limitează creşterea [10] sau este definit ca un factor extern care exercită o 
influenţă dezavantajoasă, nefavorabilă [3]. O altă interpretare a noţiunii de „stres” este 
reprezentată ca o stare schimbată a organismului vegetal, apărută ca urmare a acţiunii 
extremale a factorilor mediului extern. Генкель П.А.  (27) pentru prima dată a folosit 
termenul „fitostres” în sens de reacţie a organismului vegetal la acţiunea condiţiilor 
nefavorabile de existenţă. Factorii nefavorabili sunt denumiţi „stresori”, iar reacţia 
organismului vegetal la orice deviere de la normă – stres [40, с. 414]. Diferiţi factori ai 
mediului extern pot acţiona timp îndelungat sau de scurtă durată, dar să aibă un impact 
puternic. În primul caz mai evident se manifestă mecanismele specifice ale rezistenţei, 
în al doilea – ne specifice. Răspunsul ne specific al plantei constituie reacţia de stres. 
În legătură cu această afirmaţie, А. Костюк şi А. Михеев (30), de alt fel ca şi acad. F. 
Furdui [45,46], pe bună dreptate atenţionează despre dependenţa reacţiei nespecifice 
a organismului de „sensibilitatea” lui, de „nivelul critic de rezistenţă”, precum şi de 
”starea iniţială” a organismului. Trecerea organismului vegetal în stare de stres poate fi 
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indusă numai de un astfel de nivel (intensitate) al factorului, care provoacă perturbarea 
sistemului şi care întrece pragul critic de sensibilitate faţă de acest factor. În aşa caz 
inhibarea funcţiilor organismului, condiţionată de intensitatea de prag (de nivelul 
critic) a factorului reflectă realizarea rezistenţei fenotipice a plantei. Deoarece reacţia 
de răspuns a plantei la acţiunea factorului extremal se desfăşoară în timp, starea de 
stres reprezintă concomitent şi un proces şi un rezultat al modificărilor. Aceasta este 
reacţia organismului în timpul căreia el trece într-o stare nouă. În rezultatul acestei 
treceri se manifestă rezistenţa maximă a organismului. Deci, „stresul” poate fi definit ca 
un proces şi totodată ca un rezultat al trecerii sistemului biologic într-o stare nouă sub 
influenţa factorilor mediului de o intensitate critică [30]. 

Pe parcursul dezvoltării evolutive la plante şi animale s-au format principii similare 
de a reacţiona la condiţiile neprielnice, şi anume: reacţia şi adaptarea. Александров В.Я. 
(17,18) a demonstrat că reacţia celulelor vegetale la acţiunea de alterare a temperaturii 
înalte include un şir de procese succesive coordonate cu caracter ambiguu. Unele sunt 
distructive, altele sunt orientate spre menţinerea şi restabilirea integrităţii celulelor: 
distrucţia primară; majorarea reactivă a stabilităţii componentelor celulare [17,18]. 
Succesiunea firească a fazelor în reacţia de răspuns a organismului viu la acţiunea 
factorului nefavorabil, înregistrată la nivelele inferioare a organizării lui, este proprie şi 
pentru organismul integru. Rezistenţa totală, însă, depinde de interacţiunea complexă 
a forţelor distructive şi constructive [17]. Concluziile făcute de Александров В.Я. au 
găsit confirmare şi în alte lucrări privitor la răspunsul plantelor la acţiunea diferitor 
agenţi: deshidratării, răcirii, arşiţei, leziunilor mecanice, etc. [19; 23; 41]. Autorii 
menţionează, că anume acele schimbări în metabolism şi structură, care apar la faza 
distrucţiei reversibile au semnificaţie cheie pentru formarea unei stări staţionare noi de 
rezistenţă maximă. Răspunsul ne specific al organismului vegetal la acţiunea de „şoc” 
a diferitor factori de intensitate externă a fost înregistrat în numeroase lucrări  [1;22; 
31; 34; 37-39;47; 48]. A fost demonstrat, că frânarea metabolismului la prima fază 
a reacţiei ne specifice micşorează viteza de realizare a alterărilor şi creează premise 
de reparare efectivă. Aceasta are loc în rezultatul acţiunii inhibitorilor şi comutării 
resurselor energetice spre depăşirea schimbărilor nefavorabile. Cu alte cuvinte, reacţia 
de frânare îndeplineşte o funcţie ne specifică de protecţie, în timpul căreia sunt induse 
restructurări, care activează forţele de protecţie. Schimbările iniţiale se deosebesc 
prin instabilitate, după care urmează o deprindere, o obişnuinţă, în urma căreia creşte 
rezistenţa sistemului viu. În această stare celula funcţionează la limita posibilităţilor sale 
funcţionale, când se realizează complet potenţialul său funcţional. Are loc echilibrarea 
dinamică a proceselor distructive şi de reparaţie. Se activează sistemele de protecţie 
antioxidativă, se acumulează substanţe protectoare a lipidelor din membranele celulare 
de la oxidarea peroxidică, precum şi alţi compuşi, cum ar fi prolina, poliaminele, 
betainele, etc. La acest stadiu al reacţiei se întrerupe sinteza proteinelor de bază şi 
apar proteinele de stres. Detaliat modificările structural-funcţionale la faza de rezistenţă 
maximă a celulelor sunt descrise în lucrările [22-26]. Anume această etapă în reacţia de 
răspuns a celulei vegetale a fost denumită de aceşti autori „stres”. Веселовский В.А. şi 
Веселова Т.В. (24) la fel consideră oportun de subînţeles prin termenul „stres” nu tot 
complexul de schimbări, ce se desfăşoară în timp în organismul vegetal sub influenţa 
stres-factorului, dar o anumită stare, care se caracterizează prin rezistenţă maximă şi 
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asigură supravieţuirea temporară a momentului nefavorabil. Are loc reorganizarea 
structural-funcţională, gen-dependentă (adaptarea fenotipică, aclimarea), ce permite 
existenţa adecvată a organismului vegetal în condiţiile noi. Totodată celula iese din 
starea de stres [41]. Tensionarea continuă de mai departe a factorului nefavorabil 
dereglează funcţionarea sistemelor de control, blochează procesele metabolice şi poate 
convoca moartea celulelor. La acţiuni extremale poate avea loc scăderea eficacităţii 
mecanismelor reglatoare şi micşorarea rezistenţei. La tensionări ale factorului 
extern mai mari decât cele ce provoacă stresul, se frânează sinteza antioxidanţilor, 
se intensifică consumul lor, scade conţinutul total de antioxidanţi în celule, brusc se 
intensifică oxidarea peroxidică a lipidelor [14;15;35; şi al.], ceea ce conduce la pieirea 
organismului vegetal.

Din cele relatate urmează, că orice proces de adaptare e orientat spre menţinerea 
mediului intern al organismului la un nivel constant. La variaţia condiţiilor de existenţă 
într-un diapazon ce nu depăşeşte limita de toleranţă a organismului reglarea homeostatică 
a proceselor fiziologice are loc cu concursul sistemelor de reglementare deja existente 
în celule [26]. Organismul funcţionează la limita posibilităţilor lui fiziologice prin 
mobilizarea totală a rezervei funcţionale. În caz când factorii externi ating valori critice 
sau depăşesc pragul critic  restructurările în limita mecanismelor homeostatice devin 
insuficiente [2]. Organismul din starea fiziologică de bază (controlată de mecanismele 
homeostatice) trece într-o stare staţionară discretă nouă  cu mobilizarea rezervelor de 
protecţie – stare de stres. Se include reacţia generală de adaptare, asociată cu represia 
unor gene şi activarea altora. Starea de stres sau „stresul” la plante reprezintă o reacţie 
ne specifică de trecere a organismului, sub influenţa factorilor mediului de intensitate 
critică, într-o stare nouă, caracterizată prin modificări funcţionale şi de structură, 
ce permit depăşirea momentului nefavorabil şi existenţa adecvată a organismului 
vegetal în condiţiile noi.  Modificările parametrilor funcţionali pe parcursul reacţiei 
ne specifice au caracter discret (de fază), şi reflectă reacţia generală de adaptare. Prin 
investigaţii proprii [2; 11; 12] s-a confirmat concepţia, că reacţia de răspuns a plantei la 
acţiunea în timp a secetei, manifestată prin efectul asupra parametrilor funcţionali,  are 
caracter discret, paradoxal şi se desfăşoară în  trei faze: depresia proceselor fiziologice; 
reactivarea adaptivă (rezistenţa maximă) şi distrucţia. Toleranţa plantelor se reflectă 
în viteza demarării şi amplitudinea primelor două faze a stres-reacţiei şi în valoarea 
nivelului de prag al acţiunii factorului, la care aceasta este indusă. Ordinea alternării 
fazelor reacţiei de răspuns depinde de intensitatea şi durata de acţiune a factorului 
nefavorabil, de sensibilitatea şi rezistenţa organismului. Caracterul de fază al reacţiei de 
răspuns a plantei la acţiunea perturbantă a factorului extern este o însuşire inalienabilă 
a sindromului general de adaptare. La persistarea în timp a factorului nefavorabil de o 
intensitate moderată, are loc activarea subprogramelor genetice care asigură adaptarea 
specializată a organismului  la acţiunea de lungă durată a factorului extern. Are loc 
reorganizarea structural-funcţională, gen-dependentă (adaptarea fenotipică, aclimaţia), 
ce permite existenţa adecvată a organismului vegetal în condiţiile noi. Totodată celula 
iese din starea de stres. Deci, starea de stres sau „stresul” la plante reprezintă o reacţie 
ne specifică de trecere a organismului, sub influenţa factorilor mediului de intensitate 
critică, într-o stare nouă, caracterizată prin modificări funcţionale şi de structură, ce 
permit depăşirea momentului nefavorabil şi existenţa adecvată a organismului vegetal 
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în condiţiile noi. Starea de stres asigură supravieţuirea temporară a momentului 
nefavorabil. Existenţa de lungă durată a organismului vegetal în condiţii nefavorabile, 
intensitatea cărora nu întrece potenţialul de rezistenţă genetic determinat, este asigurată 
în procesul de adaptare specifică, prin modificări specifice, asociate  cu rezistenţa la 
factorul concret.   

Bibliografie

Ayres P.G. The interaction between environmental stress injury and biotic disease physiology // 1. 
Anuu. Rev. Phytopathol. 1984. V. 22. P. 53-73.

Brînză L. Stres-reacţia – expresie particulară a rezistenţei plantelor la umiditate redusă. Autoref. 2. 
tezei de doct. În biol., Chişinău, 2003. 24p.

Gonzales-Meler M.A., Ribas-Carbo M., Giles L., Siedow J.N. The Effect of Growth and 3. 
Measurement Temperature on the Activity oh the Alternative Respiratory Pathway // Plant Physiol. 1999. 
V. 120 N. 3. P. 765-772.

 Kramer P.J. Drought stress, and the origin of adaptations // Adaptation of plants to water and high 4. 
temperature stress. N. Y. etc.: Wiley. 1980. P. 7-20.

 Levitt J. Responses of plants to environmental stress. New York – London: Acad. Press. 1980. 5. 
V. 2. 607 p. 

Sheel B. Water deficits in plants // Botanica (India), 1974. V. 24. N. 3/4. P. 64-68.6. 
Steponkus P.L. Responses to extreme temperatures: cellular and subcelular bases // Encyclopaedia 7. 

of plant physiology N.S.-Berlin etc.: Springer.1981. V. 12A. P. 371-402.
 Tietz D., Tietz A. Stress im Pflanzenreich // Biol. unserer Zeit. 1982. V. 12. N 4. P. 113-119. 8. 
Timmermann B. N., Steelin K. S. Introductory chapter // Phytochemical adapt. Stress: Proc. Annu. 9. 

Symp. Phytochem. Soc. N. Amer., Tuscon. Ariz., July 5–8, 1983. New York; London. 1984. P. 1-6. 
Taiz L., Zeiger E. Stress physiology // In L. Taiz, E. Zeiger, eds. Plant Physiology. Sinauer 10. 

Associates, Sunderland, MA. 1998. V. 111. P. 167-175.
 Ştefîrţă A., Aluchi N., Vrabie V. Menţinerea integrităţii fincţionale – premiză a rezistenţei la 11. 

secetă a plantelor de Zea mays L. // Lucrările Simpozionului Ştiinţific “90 ani de învăţământ agronomic 
universitar la Iaşi”. Iaşi-România. 2002, CD (2 159 MB).

Şteffîrţă A.A., Aluchi N. Modificarea intensităţii respiraţiei în interconexiunea de organe 12. 
“rădăcină – tulpină – frunze” ale plantelor de porumb în funcţie de stresul hidric// Acta et commentationes 
(Analele Universităţii de Stat din Tiraspol). Chişinău,  2003. V. 2. P. 5-12 

Wallace A. Definition of stresses in crop production – iron plant nutrient and non- nutrient stress 13. 
interactions // J. Plant. 1986. V. 9. N. 3/7. P. 187-192.

 Wise RR., Naylor A. W. Chilling-en habced photo oxidation: The per oxidative destruction of 14. 
lipids during chilling injury to photosynthesis and ultra structure // Plant Physiol. 1987 a. V. 83. P. 272-
277.

Wise R R., Naylor A. W. Chilling-en hanced photo oxidation: Evidence for the role of singled 15. 
oxygen and pigment and endogenous antioxidants // Ibid. 1987 b. Vol. 83. P. 278-282. 

Zongin Lu, Neumann P.M. Water-stress inhibits Hydraulic Conductance and Leaf Growth in 16. 
Rice Seedlings but Not the Transport of Water via Mercury-Sensitive Water Channels in the Root // Plant 
Physiology. 1999. V. 120. N. 1. P. 143-151

Александров В.Я.,1975, Александров B.Я. Клетки, макромолекулы и температура. Л.: 17. 
Наука. 1975. 330 с.

Александров В.Я. Реактивность клеток и белки. Л.: Наука. 1985. 317 с. 18. 
Альтергот В.Ф. Приспособление растений к повышенной температуре среды // Физиология 19. 

приспособления и устойчтвости растений при интродукции. Новосибирск: Наука. 1969. С. 169-
186.

Альтергот В.Ф. Действие повышенной температура на растение в эксперименте и природе. 20. 
М.: Наука. 1981. 57с.

Башенина Н.Г. Две точки на роль стресса в развитии адаптаций. Стрес и адаптация. К. 21. 
Штиинца. 1978. С. 9.

Веселова К. П. Исследование первичного проявления адаптационной реакции растения 22. 
на водный дефицит: Автореф. дис. канд. биол. наук. М. 1974. 23 с.



17

Веселова Т.В., Веселовский В.А., Власенкo В.В., Мацкивский C., Пеньков A., Чернавский 23. 
Д.С. Вариабельность как тест перехода клетки в состояние стресса в условиях интоксикации // 
Физиология растений. 1990. Т. 37. № 4. С. 773.

Веселовский В.А., Веселова Т.В. Люминисценция растений. Теоритические и практические 24. 
аспекты М.: Наука. 1990. 200 с.

Веселова Т.В., Веселовский В.А., Власенкo В.В., Мацкивский C., Пеньков A., Чернавский 25. 
Д.С. Вариабельность как тест перехода клетки в состояние стресса в условиях интоксикации // 
Физиология растений. 1990. Т. 37. № 4. С. 773.

 Веселова Т.В., Веселовский В.А., Чернавский Д.С. Стресс у растений: Биофизический 26. 
подход М.: МГУ. 1993. 144 с.

 Генкель П.А. Физиология жаро – и засухоустойчивости растений. М.: Наука. 1982. 280с. 27. 
 Гильяров М.С. Биологический энцеклопедический словарь М.: «Советская энцеклопедия». 28. 

1989. 864 с.
 Гродзинский Д. М. Надёжность растительных систем. Киев : Наукова думка. 1983. 368 29. 

с.
 Костюк А, Михеев А. Проблема фенотипического стресса и адаптации у растений//ж.30. 

Физиология  и биохимия культурных растений. 1997. Т. 29. № 2. стр. 81 -92
 Кузнецов Вл.В., Kимпел Дж., Токджиян Дж., и др. Элементы неспецифичности реакции 31. 

генома растения при холодовом и тепловом стрессе // Физиология растений. 1987. Т. 34. Вып. 5. 
С. 859-867.

 Кузнецов В.В.,ХолодоваВ.П., Волков К.С., Абдеева А.Р. Стратегии механизмы 32. 
устойчивости растений к высоким концентрациям тяжелых металлов.// VI Съезд об-ва Физиологов 
Растений России. 2007Мат. докл. Симп.4., стр.218-219

 Меерсон Ф.З. Адаптация, стрес и профилактика. М.: Наука. 1981. 280 с.33. 
 Мелехов Е.И. Принцип регуляции скорости процесса повреждения клетки и реакция     34. 

защитного торможения метаболизма // Журн. общей биологии, 1985. Т. 46. С. 174-189
 Минибаева ф.В. Активные формы кислорода как маркеры стресса в растениях //VI Съезд      35. 

об-ва Физиологов Растений России.2007. Мат. докл. Симп.4., стр.273-274.
 Мокроносов А.Т. Физиология растений на рубеже XI века // Физиология и биохимия 36. 

культурных растений. 2000. Т. 47. № 3. С. 341-342.
Пахомова В.М. Неспецефический адаптационый синдром растений и общие 37. 

закономерности реактивности клеток // Афтореф. дис. д-ра биол. наук. Москва. 1998. Т. 38. 41 с.
Пахомова В.М., Гордон Л.Х. Общие закономерности ответной реакции корней на 38. 

стрессовое воздействие // Журн. общ. Биол. 1991. Т. 52. № 1. C. 36-44.
Пахомова В.М., Гордон Л.Х., Пахомов Д.В. Регуляция функциональной активности 39. 

клеток корней пшеницы в состоянии стресса // Журн. Цитология. 1992. Т. 34. № 2. С. 37-42.
Полевой В.В. Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 c.40. 
Прохоцкая В.Ю., Веселовскиий В.А., Веселова Т.В., Дмитриева А.Т., Артюхова В.И. О 41. 

причине трехфазного ответа популяции водоросли Scenedesmus quadricanda на действие сульфата 
и мазалина // Физиология растений. 2000. Т. 47. № 6. С. 877-884.

Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогрес. 1979. 214 с.42. 
Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогрес. 1982. 126 с.43. 
Удовенко Г.В. Механизмы адаптации растений к стрессам // Физиология и биохимия 44. 

культурных растений. 1979. Т.11. № 2. C. 99-107.
Фурдуй Ф.И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии 45. 

стресс-факторов // АН МССР, Кишинев: Штиинца. 1986. 236 с.
 Фурдуй Ф.И. Проблемы стресса и преждевременной биологической деградации 46. 

человека. Санокреатология. Их настоящее и будущее.// Современные проблемы физиологии и 
санокреатологии.Кишинев. 2005. С.16 -36.

Чиркова Т. В. Метаболические пути приспособления растений к анаэробиозу: Афтореф. 47. 
дис. д-ра биол. наук. Москва. 1984. 38 с.

Штефырцэ А.А. Физиолого-биохимические особенности адаптации яблони к 48. 
неустойчивому влагообеспечению. Кишинев: Штиинца. 1993. 200 с.

Articolul	este	prezentat	de	membrul	corespondent	N.	Balaur


