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Introducere

Realizarea programelor genetice de dezvoltare a mezofitelor de cultură se desfăşoară 
în condiţii fluctuante ale mediului, deseori în diapazon extremal, ceea ce cauzează 
diferite stări de stres şi afectări. Se consideră, că afectările celulare, inclusiv şi cele 
cauzate de secetă, sunt asociate cu supraproducţia formelor reactive de oxigen (FRO), 
cum ar fi anion-radicalul superoxid (O2

· -) şi peroxidul de hidrogen (H2O2 [24]. Formele 
reactive de oxigen posedă o capacitate de reacţionare foarte mare şi concentraţia 
staţionară a lor în celule în condiţii normale este foarte mică [28; 31; 32]. E stabilit, 
că acumularea FRO poate cauza destrucţia componentelor celulare şi discordanţa 
sau întreruperea metabolismului ca urmare a atacului asupra lipidelor membranare, 
proteinelor şi acizilor nucleici [7; 8;18]. Universalitatea mecanismelor de biodegradare 
prin formarea speciilor superreactive de oxigen şi afectarea membranelor de diferiţi 
factori stresogeni (secetă, îngheţ, salinizare, arşiţă, etc.) a condiţionat apariţia în 
procesul de evoluţie a unor mecanisme identice de protecţie antioxidativă.  Eliminarea 
consecinţelor acţiunii stresului oxidativ asupra organismului este asigurat de sistemul 
de protecţie antioxidativă [2;9; 17], un component important al căruia sunt  enzimele 
antioxidative, ce participă la inactivarea superoxid radicalului, peroxidului de hidrogen 
şi hidroxid radicalilor. Fermenţii antioxidativi – SOD, POX, CAT, GSP sunt localizaţi 
în diferite structuri tisulare şi compartimente celulare, posedă diferită specificitate şi 
afinitate faţă de substrat şi formele active de oxigen. Graţie funcţionării sistemelor de 
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protecţie antioxidativă, în celule în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic 
al proceselor de formare şi de lichidare a FRO. Nivelul intracelular al enzimelor 
antioxidative este genetic determinat şi, de regulă, activează în complex. Astfel, 
sistemele fermentative se specializează pentru realizarea diferitor etape de reducere a 
oxigenului: 

O2
-    SOD   H2O2 ;  (I); 2H2O2   CAT   2H2O + 2O2; (II)   [6;  27; 29]. 
La o insuficienţă de activitate a sistemului antioxidativ are loc o erupţie ireversibilă 

a proceselor distructive. În literatură sunt puţine date, deseori fragmentare, despre 
schimbarea activităţii fermenţilor antioxidativi ca răspuns la acţiunea secetei [13; 25; 
26;]. Relativ puţin se cunoaşte despre legătura dintre toleranţa la secetă, capacitatea 
plantei de homeostatare a apei şi activitatea sistemului fermentativ de protecţie 
antioxidativă. Există un bogat material experimental, care atestă legătura dintre 
toleranţa plantelor la temperaturi joase, salinizare, patogeni, etc. şi activitatea sistemelor 
fermentative şi nefermentative de protecţie antioxidativă. Formele tolerante de plante 
se deosebesc prin conţinut mai înalt de ascorbat, α-tocoferol, carotenoizi, activitate 
mai înaltă a superoxiddismutazei (SOD), catalazei (CAT), peroxidazelor (POX), 
GSH - reductazei, etc. În marea majoritate de cazuri status-ul înalt antioxidativ este 
în corelaţie cu rezistenţa înaltă la factorul nefavorabil [28]. Analiza informaţiei despre 
afectarea peroxidativă a membranelor celulare în condiţii de insuficienţă de umiditate 
este expusă în lucrările Senaratna T. et. al. (19-21), Leprince O. [12] Leprince O. et. 
al. (11-13), Mc Kersie B.D. (15) si al. S-a demonstrat, că similitudinea răspunsului 
plantelor la acţiunea diferitor stres – factori (secetă, frig, arşiţă) se datorează faptului că 
aclimaţia la aceste condiţii e rezultatul deshidratării [14].

Cele relatate ne permit să presupunem, că perturbarea echilibrului „prooxidanţi 
– antioxidanţi” cu predominarea formelor active de oxigen este indus în condiţii de 
secetă de deshidratarea ţesuturilor. Considerăm, că un anumit grad de deshidratare 
poate servi ca activator al sistemelor de protecţie antioxidativă. Din datele proprii [1; 
3; 4; 22; 23] urmează, că mecanismele de autoreglare şi protecţie se declanşează şi 
activează efectiv numai dacă intensitatea şi durata factorului stresogen nu depăşesc 
nivelul critic de deshidratare şi toleranţă. Cu cît sunt mai distanţate pragul de jos şi 
cel de sus a umidităţii critice la care reacţionează planta, cu cît este mai largă zona de 
confort hidric, cu atât mai târziu se declanşează starea de stres şi cu atât planta este mai 
rezistentă. 

Din aceste considerente scopul lucrării de faţă a constat în:  - evaluarea corelaţiei 
modificărilor parametrilor status-ului hidric şi activităţii unor fermenţi antioxidativi, 
condiţionate de deficitul acut de umiditate, în frunzele plantelor cu diferit potenţial de 
rezistenţă la secetă. 

Materiale şi metode

In calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cultivarele (cv.) 
LG2305, rezistent la secetă, şi X5P515, sensibil la scăderea umidităţii. În experienţe 
de vegetaţie investigaţiile s-au efectuat pe plante, crescute în containere Mitcerlih cu 
capacitatea 30 kg sol absolut uscat, în dinamica scăderii umidităţii şi evoluării în timp a 
secetei, precum şi după restabilirea nivelului optim de umiditate. Schimbarea umidităţii 
şi stresul hidric s-a creat la faza de „înflorire” a plantelor prin reducerea normei de 
udare de la nivelul 70 % din capacitatea totală pentru apă a solului (CTA) până la 30 % 
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CTA. Nivelul de umiditate se menţinea prin cântărirea plantelor, luându-se în calcul şi 
adaosul de masă al plantelor din container.

Schema experienţelor de vegetaţie prevedea variantele: a) martor, plante crescute 
pe fond permanent de umiditate 70% CTA; b) plante pe fond de fluctuaţie a umidităţii 
în diapazon 70-60-50-40-301zi-303zile-305zile-307zile-3010zile, după care au fost trecute în 
condiţii de umiditate optimă - 70 % CTA. În lucrarea de faţă datele despre parametrii 
status-ului apei, catalazei (CAT), ascorbatperoxidazei (AscPOX), şi guaiacolperoxidazei 
(GwPOX)în frunze au fost prezentate ca media a 5 reproducţii ± eroarea standard. 
Activitatea CAT s-a estimat prin metoda Chance B. şi Machly A. (5) prin determinarea 
spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii H2O2; GwPOX - după intensitatea 
oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca donator de hidrogen în prezenţa H2O2, λ 470 
nm; AscPOX – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [16]. 
Omogenizarea materialului vegetal şi extracţia s-a realizat conform descrierii [8;30]. 
Activitatea fermenţilor antioxidativi se exprima în mM de substrat oxidat şi se aprecia 
în procente faţă de activitatea fermenţilor din frunzele plantelor martor. 

 Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul de programe “Statistica 6” 
pentru computere.

Rezultate şi discuţii

După cum s-a menţionat mai sus, celula vegetală posedă un sistem puternic şi 
eşalonat de protecţie de la stresul oxidativ, care se activează în funcţie de proprietăţile 
genotipice, intensitatea factorului nociv, etc. Rezultatele investigaţiilor efectuate în 
studiul de faţă în mod logic conduc spre concluzia că rezistenţa genetic determinată la 
stresul, cauzat de secetă, este distinct corelată, în primul rând cu proprietatea plantei de 
autoreglare a gradului de hidratare a ţesuturilor, în al doilea rând, coincide cu nivelul 
iniţial al activităţii fermenţilor antioxidativi din ţesuturi, precum şi cu proprietatea de a  
intensifica rapid  lucrul sistemului de protecţie antioxidativă. Astfel, nivelul activităţii 
antioxidative în frunzele reprezentanţilor cultivarului rezistent la secetă, LG2305,  
chiar în condiţii favorabile de umiditate este mai înalt comparativ cu cel al plantelor 
sensibile, X5P515. În articolul precedent[Ştefîrţă A., Brînză L., 2008, în ediţie], s-a 
demonstrat, că plantele cv. LG 2305 în condiţii de stres hidric se deosebesc printr-o  
mai bună stabilizare a status-ului apei în organism şi prin modificări neînsemnate ale 
activităţii fermentului-cheie al sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă, SOD, 
ceea ce demonstrează rezistenţa mai înaltă a acestuia precum şi dependenţa activităţii 
fermentului de gradul de deshidratare. Dar, se şţie, că SOD nu asigură protecţia deplină a 
celulei de la stresul oxidativ, întrucât în rezultatul activităţii ei se formează peroxidul de 
hidrogen, conţinutul căruia se află sub controlul catalazei şi peroxidazelor. Rezultatele 
prezentate în figurile 1 şi 2 demonstrează un nivel iniţial  mai scăzut al activităţii CAT 
în frunzele plantelor LG2305  în condiţii optime, comparativ cu plantele X5P515. 

Schimbarea condiţiilor de umiditate şi apariţia deficitului de saturaţie în frunze 
condiţionează creşterea activităţii catalazei în frunzele reprezentanţilor ambilor 
cultivare, cu precădere la plantele sensibile X5P515. La acestea  deja după o zi de 
secetă (30 % CTA) activitatea CAT se majorează cu 67,2 % faţă de martor, pe când 
la cv. LG2305 în aceste condiţii activitatea fermentului a crescut numai cu circa 40 
la sută (fig.2). Activitatea catalazei continuă s-ă crească la plantele expuse secetei, 
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atingând valoarea maximă la plantele X5P515 – 5,8 mM · min-1· g-1 m. p. în a treia zi 
de stres hidric (fig.2, II). Ulterior, necătând la faptul, că ţesuturile frunzelor continuă să 
se deshidrateze iar deficitul de saturaţie se majorează considerabil, în frunzele acestor 
plante activitatea catalazei scade semnificativ, reprezentând în a 5-ea zi de secetă (30 
% CTA) numai 65 % din valoarea activităţii fermentului plantelor după 3 zile de stres. 
După 7-e şi 10-e zile de insuficienţă de umiditate activitatea catalazei s-a redus de 1,7 
-1,8 ori comparativ cu valoarea activităţii fermentului după trei zile de stres.

 

Fig. 1. Dinamica modificării conţinutului de apă (I), deficitului de saturaţie (II) şi 
activităţii CAT (III) în frunzele plantelor de porumb în funcţie de diapazonul de 

schimbare a umidităţii solului,  intensitatea şi durata secetei.

La plantele X5P515 scăderea veridică a turgescenţei frunzelor şi majorarea 
deficitului de saturaţie se înregistrează în I-a  zi de secetă , iar la cv.LG23205- în a  
III-a zi. Ulterior, necătând la persistarea în timp a insuficienţei de umiditate în sol (30 
%CTA), status-ul apei în frunze se stabilizează la un anumit nivel, ceea ce demonstrează 
efectul de adaptare şi rezistenţă maximă a organismului, dar această stare se păstrează 
un scurt timp, după care se intensifică procesele destructive manifestate prin uscarea 
frunzelor, în special de la nivelele inferioare de inserţie.

Plantele LG2305 se deosebesc nu numai prin capacitatea înaltă de autoreglare a 
parametrilor status-ului apei (fig. I), dar şi prin concordanţa activităţii SOD[Ştefîrţă 
A., Brînză L., 2008, în ediţie], catalazei şi gradului de hidratare (fig.2, I). La acestea 
majorarea activităţii CAT are loc mai lent pe măsura evoluării în timp a secetei, 



46

valoarea maximă se înregistrează după 7-e zile de stres, iar diminuarea activităţii se 
observă numai după 10 zile de secetă. Analiza comparativă a datelor despre schimbarea 
status-ului apei şi activităţii SOD şi CAT în ţesuturile plantelor slab rezistente la 
secetă, X5P515, permite de presupus, că aceşti fermenţi au diferită sensibilitate faţă 
de gradul de hidratare a ţesuturilor. La acestea dacă activitatea SOD se păstrează la un 
nivel înalt şi după 10 zile de insuficienţă de umiditate în sol, atunci activitatea CAT 
diminuează deja după 3 (la cv. X5P515) şi 7 (la cv. LG2305) zile de deshidratare, 
când gradul de deshidratare a ţesuturilor atinge pragul critic. În această ordine de idei 
urmează, că afectările cauzate de deshidratare sunt o urmare nu numai a efectului 
direct al secetei asupra membranelor celulare, dar şi a insuficienţei în funcţionarea 
sistemului de protecţie antioxidativă, inhibării catalazei: peroxidul de hidrogen, format 
prin dismutarea superanion radicalului de oxigen de către SOD, ne fiind descompus de 
CAT, afectează structurile celulare. Decalajul în relaţia „activitatea SOD - activitatea 
CAT”, depistat în condiţii de secetă în frunzele plantelor sensibile X5P515, este indus 
de capacitatea mică a acestora de autoreglare a status-ului hidric şi homeostatare a apei. 
La cultivarul LG2305, tolerant la secetă, simptoamele stresului oxidativ se manifestă 
mai slab, gradul de activizare a sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă la 
aceste plante este corelat cu proprietatea de reglare a presiunii de turgescenţă. 

Fig. 2. Dependenţa activităţii CAT de valoarea T în frunzele plantelor de porumb cv. 
LG2305 (I) şi X5P515 în condiţii de insuficienţă de umiditate. Exp. vegetaţie 2007.

În mod tradiţional se consideră, că lichidarea peroxidului de hidrogen este controlată 
nu numai de catalază, localizată în peroxisome, dar şi de ascorbatperoxidază, localizată 
în mitocondrii, peroxisome, cloroplaste, citosolă, şi apoplast; de guaiacolperoxidaza 
din pereţii celulari (apoplast) şi vacuole, etc. După cum se ştie, catalaza descompune 
peroxidul de hidrogen cu o foarte mare viteză, dar are afinitatea joasă faţă de substrat 
(≈1mM). Probabil, de aceea în peroxisome activează şi AscPOX, afinitatea căreia faţă 
de substrat este cu mult mai mare (≈1 µM). Se presupune, că AscPOX este necesară 
în concentraţii mult mai mici pentru descompunerea H2O2, de aceea pe sama activităţii 
AscPOX revine cea mai mare parte din lucrul de neutralizare a H2O2 . Pentru menţinerea 
funcţiei AscPOX şi parcurgerea reacţiei (ascorbat + H2O2 =  dehidroascorbat +H2O) este 
necesar ca nivelul acidului ascorbic în celule să fie în de ajuns de înalt.
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Rezultatele obţinute în studiul dat au demonstrat, că plantele cu diferit potenţial de 
rezistenţă, iniţial, în condiţii favorabile de umiditate se deosebesc considerabil şi după 
activitatea peroxidazelor (fig.3,II), înregistrându-se o uşoară , dar veridică, prevalare  în 
activitatea peroxidazelor cultivarului tolerant, deosebiri, care se păstrează şi la apariţia 
stresului hidric. Se cere însă de menţionat, că la plantele tolerante activitatea sumară a 
peroxidazelor este considerabil mai înaltă pe toată durata de acţiune a secetei (fig.3,II). 
Totodată s-au depistat deosebiri în reacţia AscPOX şi GwPOX  a plantelor supuse 
acţiunii stresului hidric. În frunzele plantelor sensibile X5P515 se depistează un nivel 
puţin mai înalt al activităţii AscPOX (fig.3,III). 

Fig. 3. Gradul de modificare a turgescenţei (I),  activităţii AscPOX (II) şi GwPOX 
(III) în frunzele plantelor de  porumb în dinamica evoluării secetei.

Schimbarea umidităţii solului şi apariţia deficitului de saturaţie în ţesuturi induce 
activizarea fermentului – mai evidentă la cultivarul tolerant. Deja după o zi de instalare 
a umidităţii la nivelul 30 % CTA activitatea AscPOX în frunzele plantelor X5P515 şi 
LG2305 depăşea de 1,5 şi de  2,0 ori  valoarea activităţii fermentului plantelor martor. 
După 3 şi, în deosebi, după 5 zile de insuficienţă de umiditate  activitatea AscPOX s-a 
majorat respectiv cu 79,6 - 86,6 la primul cultivar şi, cu 118,5 şi 132,1 % - la cel de al 
doilea. Valoarea maximă a activităţii AscPOX s-a înregistrat la plantele sensibile în a 
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VII-a zi de secetă , iar la plantele tolerante - în a X-ea zi, când deficitul de saturaţie a 
ţesuturilor cu apă a atins valorile de 28,1  şi 27,1 %.  Deshidratarea ulterioară şi scăderea  
turgescenţei până la valoarea 66 – 64 % din saturaţia deplină, care a avut loc în a X-ea 
zi de secetă, a cauzat diminuarea activităţii AscPOX  în frunzele plantelor sensibile 
(fig.3, III). După ameliorarea condiţiilor de umiditate şi restabilirea parametrilor 
status-ului apei plantelor, activitatea AscPOX continuă să se păstreze la un nivel mai 
ridicat comparativ cu cea a plantelor martor, crescute în regim de umiditate optimă 
permanentă.

După cum s-a menţionat mai sus, în controlul concentraţiei peroxizilor este implicată 
şi guaiacolperoxidaza, care reduce H2O2 din contul compuşilor fenolici. GwPOX se 
deosebeşte de AscPOX atât după consecutivitatea aminoacizilor, cât şi după funcţiile 
ei. GwPOX participă în procesul complex de sinteză a ligninei, utilizând H2O2  pentru 
oxidarea fenolilor, radicalii cărora participă apoi în sinteza ligninei [31]. Totodată, 
radicalii fenolici în apoplaste pot fi reduşi de către acidul ascorbic. În aşa caz segmentul 
”fenoli –- peroxidaza – ascorbat” reprezintă un component al sistemului de lichidare a 
peroxidului şi funcţionează fără acumularea radicalilor fenolici periculoşi.

Analiza comparativă a activităţii GwPOX frunzelor plantelor cu diferit potenţial de 
rezistenţă la secetă a demonstrat, că în condiţii optime plantele sensibile se deosebesc 
printr-un nivel mai redus al activităţii fermentului (fig. 2, III). Diminuarea umidităţii 
solului mai jos de 40 % CTA şi deshidratarea ţesuturilor plantelor induce activarea 
GwPOX, veridic mai mare la plantele tolerante (fig.2, III). Astfel, după instalarea 
secetei pe o perioadă de la 3 la 10 zile  activitatea GwPOX în frunzele plantelor LG2305 
s-a majorat cu 49,6 – 123,4 % comparativ cu martorul şi cu 23,9 -52,8 % - în frunzele 
plantelor X5P515 (fig. 2, III). Rehidratarea ţesuturilor după ameliorarea regimului de 
umiditate condiţionează normalizarea activităţii GwPOX, care, totuşi, se menţine un 
timp la un nivel mai înalt decât la plantele martor.

Analiza relaţiilor corelative (tab.1) dintre parametrii status-ului apei şi activitatea 
fermenţilor antioxidativi a scos la iveală existenţa unei dependenţe liniare strânse 
pozitive  a SOD, AscPOX şi GwPOX de valoarea deficitului de saturaţie a celulelor 
şi – negativă de conţinutul de apă, capacitatea de reţinere a ei în ţesuturi, precum şi 
de presiunea de turgescenţă. La plantele LG2305 valoarea coeficientului de corelaţie 
a activităţii acestor fermenţi este cuprinsă între -0,84 -0,98 şi + 0,84 - +0,96  iar la 
plantele sensibile r = -0,87 - -0,96 şi +0,76 -+0,92. 

Deci, schimbarea umidităţii solului şi apariţia deficitului de saturaţie în ţesuturi 
induce activizarea fermenţilor – mai evidentă la plantele tolerante la secetă. De 
menţionat, că la plantele slab rezistente la secetă a fost depistată existenţa unei corelaţii 
nesemnificative între activitatea catalazei şi valorile parametrilor status-ului apei 
frunzelor. Valoarea coeficientului de corelaţie a activităţii CAT cu conţinutul de apă 
din ţesuturi era = -0,26 la cultivarul X5P515 şi -0,84 – la plantele LG2305. 

Dependenţa activităţii CAT de valoarea deficitului de saturaţie constituia 
corespunzător  0,22 şi 0,96. Cu alte cuvinte, datele despre particularităţile activizării 
fermenţilor antioxidativi în funcţie de durata şi intensitatea stresului hidric confirmă 
ideea, că toleranţa plantelor este rezultanta funcţionării coordonate a  unui sistem 
multicomponent de protecţie.
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Tabelul 1. Coeficientul de corelaţie a activităţii fermenţilor antioxidativi şi 
parametrilor status-ului apei frunzelor plantelor de porumb în condiţii de secetă.

Variante

Conţinutul de apă Deficitul de saturaţie Capacitatea de reţinere a 
apei (apa pierdută după2 h

După 
valorile 
absolute

După 
gradul de 
modificare

După 
valorile 
absolute

După 
gradul de 
modificare

După 
valorile 
absolute

După gradul 
de modificare

cv. LG 2305
SOD -0,96 -0,98 0,84 0,83 -0,60 -0,65
CAT -0,84 -0,80 0,96 0,96 -0,91 -0,90
AscPOX -0,91 -0.84 0,87 0,91 -0,96 -0,88
GwPOX -0,98 -0,95 0,95 0,95 -0,85 -0,82

v. X5P515
SOD -0,88 -0,89 0,81 0,84 -0,87 -0,81
CAT -0,26 -0,12 0,22 0,11 -0,36 -0,30
AscPOX -0,96 -0,97 0,92 0,95 -0,94 -0,93
GwPOX -0,91 -0,84 0,76 0,74 -0,89 0,86

Prin urmare, în baza datelor obţinute se poate face concluzia, că activitatea 
fermenţilor de protecţie antioxidativă în frunzele plantelor de porumb se modifică odată 
cu schimbarea condiţiilor de umiditate a solului şi gradului de hidratare a ţesuturilor. 
Probabil, decalajul activităţii SOD şi CAT, indus de scăderea drastică a conţinutului de 
apă în frunze, precum şi gradul mai mic de activizare a AscPOX şi CwPOX, reprezintă 
punctul vulnerabil  şi una din cauzele pieririi frunzelor plantelor sensibile la secetă.

Concluzii

1. Au fost evidenţiate diferenţe distincte de antrenare a sistemului de protecţie 
antioxidativă în funcţie de potenţialul de rezistenţă, de starea funcţională iniţială 
a plantei, de capacitatea de  autoreglare a homeostazei apei în condiţii de deficit de 
umiditate, de durata şi intensitatea secetei. Plantele tolerante posedă un potenţial 
antioxidativ iniţial mai mare comparativ cu plantele sensibile la secetă. 

2. S-a înregistrat o dependenţă liniară pozitivă  a SOD, AscPOX şi GwPOX 
de valoarea deficitului de saturaţie a celulelor şi – negativă de conţinutul de apă, 
capacitatea de reţinere a ei în ţesuturi, precum şi de presiunea de turgescenţă. La 
plantele slab rezistente la secetă a fost depistată existenţa unei corelaţii nesemnificative 
între activitatea catalazei şi valorile parametrilor status-ului apei frunzelor. Valoarea 
coeficientului de corelaţie a activităţii CAT cu conţinutul de apă din ţesuturi era = -0,26 
la cultivarul X5P515 şi -0,84 – la plantele LG2305.

3. Decalajul activităţii SOD şi CAT, indus de scăderea drastică a conţinutului de 
apă în frunze, precum şi gradul mai mic de activizare a AscPOX şi CwPOX, de rând cu 
capacitatea mică de reţinere a apei în ţesuturi, reprezintă punctul vulnerabil  şi una din 
cauzele pieririi frunzelor plantelor sensibile la secetă.
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PARTICULARITĂŢILE ACTIVITĂŢII REGULATORILOR 
DE CREŞTERE ŞI PEROXIDAZEI LA PLANTELE VITICOLE ÎN 
FUNCŢIE DE GENOTIP, ACŢIUNEA SECETEI ŞI MOINELOR 

Negru P., Şişcanu Gh., Erezanu N., Popovici A.,

Institutul	de	Genetică	şi	Fiziologie	a	Plantelor	al	AŞM

Procesele de trecere a plantelor din starea de vegetaţie în cea de iernare, călire 
şi realizare a însuşirilor de rezistenţă la iernare sunt strâns legate de metabolismul 
fitohormonilor [1 - 4] şi se realizează prin scăderea creşterii intensive până la încetarea 
ei deplină, acumularea substanţelor protectoare, mărirea permiabilităţii membranelor 
celulare pentru apă şi gelatinizarea protoplasmei [5 - 8].

Schimbarea balanţei fitohormonilor în favoarea măririi conţinutului de inhibitori 
influenţează creşterea, încetarea căreia este o condiţie necesară pentru efectuarea primei 
faze a călirii. Fitohormonii influenţează de asemenea sinteza proteinelor şi activarea 
fermenţilor viţei de vie specifici pentru ţesuturile călite. Schimbarea raportului AA/
AG (acidul abscisic/acidul giberelic) în favoarea AA ridică capacitatea de călire a 
plantelor [9]. S-a ajuns la concluzia că AA este o verigă în lanţul proceselor biochimice 
îndeplinind rolul factorului de lansare a sintezei proteice, care măreşte rezistenţa 
plantelor la ger [10].

Funcţiile multiple pe care le îndeplineşte PO în ţesuturile vegetale determină rolul 
acestui ferment în reglarea metabolismului. Îndeosebi de marcat este rolul activităţii 
PO în reacţiile de adaptare a plantelor la condiţiile nefavorabile ale mediului [10].

Cercetările efectuate, având ca obiect de studiu viţa de vie [4, 11, 14, 15] ne 
demonstrează că oxidazele au un rol important în metabolismul acestor plante. Ele 
nu ne oferă însă date identice în materie de rezistenţă a plantelor viticole la ger. 
Aceasta datorează, probabil, faptului că în cercetare au fost folosite metode diferite de 
determinare a activităţii fermentative.

Scopul cercetărilor noastre a fost relevarea particularităţilor activităţii regulatorilor 
de creştere şi peroxidazei la plantele de viţă de vie în funcţie de acţiunea moinelor în 
timpul iernării, a secetei dure şi îndelungate din perioada de vegetaţie a anului 2007 la 


