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Introducere

O problemă importantă pentru sectorul silvic constă în estimarea rezistenţei 
speciilor lemnoase la acţiunea temperaturilor înalte şi secetă, deoarece soluţionarea 
obiectivului în cauză permite aprecierea modului de funcţionare şi stabilitate a 
plantaţiilor forestiere. Exigenţele ecologice ale principalelor specii lemnoase au fost 
deja determinate prin cercetări [7, 10], însă stabilirea zonelor de toleranţă a speciilor 
la acţiunea temperaturilor înalte şi aprecierea proceselor de reparaţie a ţesuturilor după 
aplicarea şocului termic sunt încă insufi cient studiate. Necesitatea unor asemenea 
investigaţii rezultă din practica sectorului silvic de extindere a suprafeţelor ocupate 
cu pădure. Anume în cadrul unor asemenea activităţi un rol important îl are alegerea 
corectă a speciilor forestiere şi a genotipurilor la plantare în corespundere cu specifi cul 
condiţiilor de mediu. Unele cercetări efectuate în domeniul împăduririlor au evidenţiat 
că potenţialul xilemului de a menţine apa la puieţii păstraţi la cald şi la frig determină 
calitatea puieţilor, ceea ce are importantă în cadrul programelor de extindere a masivelor 
forestiere [5]. Utilizarea puieţilor de slabă calitate poate determina creşterea lor lentă 
şi nereuşita plantaţiei forestiere [8]. Este util de menţionat că rezultatele studiilor 
referitoare la infl uenţa păstrării la frig şi la cald a puieţilor speciilor de stejar în vederea 
aprecierii calităţii lor pot fi  găsite în mai multe lucrări [3, 4].

Pentru aprecierea rezistenţei plantelor la acţiunea temperaturilor înalte, în 
prezent se folosesc un şir de metode [9, 12]. Este important totuşi să fi e identifi cate şi 
folosite metodele rapide şi precise pentru aprecierea termotoleranţei speciilor lemnoase. 
Metoda de scurgere a electroliţilor este promiţătoare pentru asemenea investigaţii. Ea 
permite aprecierea termotoleranţei unor părţi ale plantei incubate în mediul apos şi 
expuse la şocul termic, deoarece celulele elimină cu atât mai mulţi electroliţii, cu cât 
este mai avansat gradul de deteriorare a membranelor şi funcţiilor lor. Determinarea 
leziunilor provocate structurilor celulare şi estimarea toleranţei poate fi  apreciată 
comparând conductibilitatea mediilor de incubare a ţesuturilor deteriorate şi a celor 
fără de leziuni [6]. Cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor a fost determinată 
conductibilitatea mediului de incubare a probelor de frunze la stejarul pedunculat după 
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aplicarea şocului termic [1]. În studiile noastre am avut drept scop să determinăm 
cantitatea de electroliţi eliberaţi prin membranele celulare ale ţesuturilor frunzelor la 
stejarul pedunculat (Quercus robur L.) supuse şocului termic de diferită intensitate şi 
evidenţierea capacităţii celulelor de a repara leziunile provocate în dinamică, peste 
anumite intervale de timp de la aplicarea şocului termic.

Materiale şi metode

De la un arborele de stejar pedunculat care creşte pe teritoriul Rezervaţiei „Plaiul 
Fagului” au fost tăiaţi mai mulţi lujeri de pe care au fost desprinse frunzele fără vătămări 
evidente. Pentru a înlătura praful şi electroliţii de pe suprafaţa frunzelor în laborator, 
s-a purces la spălarea lor cu apă distilată. În continuare frunzele au fost adunate în mod 
arbitrar in cinci grupe.

1. Reparația frunzelor la perioade diferite după aplicarea șocului termic. 
Frunzele din grupa întâi au fost aşezate într-un set de exicatoare fără a fi  tratate, fi ind 
ulterior considerate în calitate de martor. După intervalele de timp indicate mai jos, 
din loturile martor se decupau prin ştanţare câte 6 discuri circulare de limb foliat, care 
erau imersate în câte 3 eprubete care conţineau 3 ml de apă deionizată, la temperatura 
camerei (de 25°C) pentru o perioadă de 2 ore (grupa 1-i). După aceea urmau măsurările 
care se realizau după metoda descrisă în continuare (martori generali). Determinarea 
conductibilităţii mediului apos a fost realizată cu ajutorul conductometrului de tipul 
N 5721 (Polonia). Celelalte frunze au fost supuse şocului termic prin scufundare în 
termostatul cu apă distilată la temperatura de 50°C pe parcursul a 7 minute (grupa a 
2-a), 10 minute (grupa a 3-ia), 30 minute (grupa a 4-a) şi 40 minute (grupa a 5-ea). 
După şocul termic, frunzele au fost răcite 2 minute la temperatura camerei, clătite în 
apă distilată, scuturate şi puse pentru păstrare la temperatura şi iluminarea camerei 
(25-27°C şi FAR circa 20 lucşi, condiţii favorabile). Pe suprafaţa exterioară a fi ecărui 
exsicator a fost notată durata perioadei de restabilire a stării fi ziologice a frunzelor, 
care urma să fi e realizată. După aceste perioade (0, 2, 4, 6, 8, 12 şi 24 ore) se determina 
capacitatea de reţinere a electroliţilor de către segmentele foliare decupate, aşa cum se 
realiza pentru grupa 1. Măsurările au fost efectuate la toate variantele experimentale şi 
la probele martor. În fi nal la segmentele frunzelor tuturor variantelor a fost determinată 
scurgerea totală a electroliţilor, care are loc după incubarea prealabilă a lor la 100°C pe 
parcursul a 10 minute.

Capacitatea de reţinere a electroliţilor de către frunze după anumite intervale de 
timp de la aplicarea şocului termic a fost apreciată comparând creşterea conductibilităţii 
mediului de incubare a frunzelor variantelor experimentale (incubate la temperaturile 
menţionate), in comparaţie cu cea a frunzelor variantelor martor.

Infl uenţa perioadei de incubare asupra scurgerii electroliţilor după prima doză a 
şocului termic a fost determinată din ecuaţia:

  Sc. rel. = (µT – µ25) / (µ100 – µ25)      (1)
 

µT – conductivitatea apreciată după perioada de timp T de la aplicarea şocului termic, 
în mS/m; µ25 – conductivitatea martorului general, în mS/m; µ100 – conductibilitatea 
totală (măsurară după incubarea fi nală la 100°C), în mS/m.
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2. Fracționarea dozelor la aplicarea șocului termic. O parte din frunzele care au 
rămas integre din totalitatea celor care alcătuiau varianta martor şi cea experimentală 
(adică după 0, 2, 4, 6, 8, 12 şi 24 ore de la obţinerea primei doze a şocului termic) au fost 
supuse acţiunii celei de-a două doze a şocului termic prin incubarea la temperatura de 
57°C pentru o durată de timp de 10 minute. În asemenea condiţii a fost testată infl uenţa 
valorii primei doze a şocului termic şi a perioadei de restabilire a termotoleranţei 
frunzelor, precum şi infl uenţa separată a dozei a doua (la frunzele care n-au fost tratate 
cu prima doză). După expunerea la şocul termic a urmat răcirea imediată a eprubetelor 
şi determinarea conductibilităţii după schema expusă în punctul 1, numai că în cazul 
dat nu a fost determinată conductibilitatea în funcţie de timpul (µT) care a urmat 
după aplicarea primei doze, dar apreciată conductibilitatea în corespundere cu durata 
restabilirii (µT) şi tratarea probelor de frunze cu doza a doua la temperatura de 57°C 
pentru o durată de timp de 10 minute. Scurgerea totală a electroliţilor a fost determinată 
în mod obişnuit.

Reieşind din cele expuse, în experimentul cu fracţionarea dozei au fost incluse 
variantele martorilor generali (frunze incubate în apă la temperatura 25°C după 
perioadele stabilite), capacitatea de reţinere a electroliţilor fi ind măsurată la 0, 2, 4, 6, 
8, 12 şi 24 ore după incubare; variantele martorilor experimentali (frunze incubate în 
apă la temperatura şocului termic ale primei doze la perioadele stabilite), capacitatea 
de reţinere a electroliţilor fi ind măsurată la 0, 2, 4, 6, 8, 12 şi 24 ore după incubarea 
frunzelor în condiţii controlate; variantele experimentale, la care frunzele expuse primei 
doze a şocului termic au fost supuse dozei a doua a şocului termic după 0, 2, 4, 6, 8, 12 
şi 24 ore de la obţinerea primei doze a şocului termic.

Aprecierea scurgerii relative a electroliţilor din frunzele martorilor experimentali 
in raport cu martorii generali respectivi a dat posibilitatea de a determina schimbarea 
capacităţii de menţinere a electroliţilor după diferite perioade de la expunerea probelor 
la prima doză. Astfel a fost determinată capacitatea de restabilire a integrităţii 
membranelor celulare a frunzelor în funcţie de doză şi de durata de restabilire.

Scurgerea relativă a electroliţilor din frunzele variantelor experimentale în raport 
cu martorii experimentali respectivi au permis să fi e apreciat efectul protejator al primei 
doze asupra frunzelor după anumite intervale de timp de la aplicarea lui.

3. Determinarea coe  cientului de adaptare (Kadapt.). Schimbarea valorii 
coe  cientului de adaptare (Kadapt. T) la  ecare termen (Ti) de fracţionare a dozei a fost 
determinată din raportul dintre diferenţa nivelului de scurgere a electroliţilor după 
aplicarea dozei a doua şi nivelului de scurgere a electroliţilor după fracţionarea dozei 
(µd2 – µd1+2) la nivelul de scurgere a electroliţilor după doza a doua (µd2), vezi ecuaţia 
2.
  Kadapt. T = (µd2 – µd1+2) / µd2     (2)

Rezultate şi discuţii

 Experimentele premergătoare fracţionării dozelor au avut ca scop aplicarea 
primei doze a şocului termic la temperatura de 50°C şi urmărirea proceselor de 
reparaţie a structurilor celulare după anumite intervale de timp de la aplicarea şocului 
termic. Reparaţia structurilor celulare (s-au schimbarea stării structurilor celulare) era 
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demonstrată prin schimbarea nivelului de scurgere a electroliţilor la perioade diferite 
după administrarea şocului termic cu intensitate diferită (fi g. 1). Din fi gura 1 se remarcă 
faptul că frunzele variantelor martorului general, menţinute pe parcursul diferitelor 
perioade de timp la temperatura camerei şi umiditatea relativă 100%, au căpătat o 
capacitate sporită de a reţine electroliţii, care creştea lent pe parcursul întregii perioade 
de incubare (24 ore). De aici rezultă că condiţiile artifi cial create erau benefi ce frunzelor 
izolate, funcţia de menţinere a electroliţilor odată cu înaintarea perioadei de incubare 
îmbunătăţindu-se. Este necesar de relatat faptul că sub infl uenţa şocului termic cu 
temperatura de 50°C pe parcursul a 7, 10, 30 şi 40 minute (fi g. 1), la care au fost expuse 
variantele martorilor experimentali, este evident fenomenul de creştere a nivelului de 
scurgere a electroliţilor apreciat imediat după aplicarea şocului termic. Această creştere 
a fost cu atât mai substanţială, cu cât durata şocului termic a fost mai îndelungată. 
Rezultă că leziunile provocate structurilor celulare de către şocul termic erau cu atât 
mai mari, cu cât mai îndelungată a fost perioada de aplicare a şocului termic.

Odată cu înaintarea perioadei care a trecut de la aplicarea şocului termic se 
manifesta diminuarea nivelului de scurgere a electroliţilor. Incubarea frunzelor în 
condiţii favorabile a asigurat restabilirea capacităţii de menţinere a electroliţilor, ceea 
ce semnifi că despre reparaţia leziunilor cauzate structurilor celulare de către şocul 
termic. Totodată, se observă clar că aplicarea şocului termic pe parcursul unor perioade 
îndelungate (30 şi 40 minute) a determinat un nivel mai înalt de leziuni, o parte dintre 
care se reparau foarte lent, sau rămâneau ireparabile. Rata leziunilor ireversibile a 
crescut îndeosebi după aplicarea şocul termic pe parcursul a 40 minute, nivelul lor 
rămânând constant în perioada dintre 12 şi 24 ore de la producerea lui.

Având în vedere cele expuse, concluzionăm că incubarea frunzelor de stejar 
la temperatura de 50°C pe durată diferită de timp induce în ţesuturi un nivel diferit 
de leziuni, gravitatea cărora sporeşte odată cu creşterea duratei şocului termic. Este 
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evident faptul că reparaţia leziunilor moderate (reparabile) are loc destul de rapid, fapt 
care asigură diminuarea rapidă a nivelului de scurgere a electroliţilor în primele 4 ore 
de la aplicarea şocului termic. Leziunile intermediare şi grave se repară mai lent, fapt 
dovedit prin reducerea lentă a nivelului de scurgere a electroliţilor în perioada dintre 
4 şi 24 ore de la aplicarea şocului termic. În ansamblu datele prezentate demonstrează 
faptul că creşterea duratei şocului termic determină sporirea ratei leziunilor grave, 
durata de 30 minute de aplicare a şocului termic cu 50°C, marcând zona critică. Aceasta 
se confi rmă prin faptul că procentul leziunilor ireparabile după şocul aplicat în decurs 
de 40 minute creşte brusc.

Pentru a determina cu adevărat schimbarea stării fi ziologice a frunzelor supuse 
diferitelor doze ale şocului termic, a fost utilizată procedura de fracţionare a dozei. Ea 
constă în aceea că la intervale diferite după aplicarea primei doze a şocului termic se 
aplică cea de-a doua doză.

În fi gura 2 sunt prezentate rezultatele acestor cercetări. Curba martorului general, 
care este reprezentată de frunzele variantelor care n-au fost supuse şocului termic, 
demonstrează că odată cu înaintarea perioadei de incubare în condiţiile menţionate 
mai sus procentul de scurgere a electroliţilor scade lent. De aici rezultă că condiţiile de 
incubare sunt adecvate pentru păstrare, datorită faptului că capacitatea frunzelor de a 
menţine electroliţii nu scade, dar se ameliorează.

Sub infl uenţa şocului termic cu 57°C pe parcursul a 10 minute (fi g. 2, curba doza 
a doua), aplicat segmentelor frunzelor, care imediat după şoc au fost supuse analizei, se 
manifestă scurgerea masivă a electroliţilor, atingând valoarea de 85,4% din scurgerea 
totală (caracteristică segmentelor supuse acţiunii distructive de incubare la 100°C). 
 

Menţinerea mai îndelungată a frunzelor de stejar în condiţiile specifi cate mai sus 
în perioada de până la aplicarea şocului termic, a determinat o reducere substanţială 
a scurgerii electroliţilor odată cu înaintarea duratei de incubare a frunzelor în condiţii 
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favorabile. Nivelul de scurgere a electroliţilor după 24 ore de incubare s-a redus de la 
85,4% până la 42,5% (fi g. 2, curba doza a doua). Pe marginea celor relatate deducem 
că condiţiile favorabile de care au benefi ciat frunzele până la aplicarea şocului termic 
cu temperatura de 570C pe parcursul a 10 minute, au determinat creşterea capacităţii 
celulelor frunzelor de a menţine electroliţii.

În cazul când frunzele au fost supuse şocului termic cu temperatura de 50°C în 
decurs de 10 minute, iar după aceea la diferite intervale de timp a fost aplicată doza a 
doua (57°C în decurs de 10 minute) specifi cul capacităţii de menţinere a electroliţilor 
a devenit destul de impresionant (vezi fi g. 2, curba fracţionarea dozei). În acest caz 
aplicarea consecutivă a celor două doze (50°C în decurs de 10 minute, iar îndată după 
aceea 57°C în decurs de 10 minute) a provocat scurgerea a 89,5% din electroliţii 
totali. Reamintim că aplicarea doar a dozei a doua provoacă scurgerea a 85,4% din 
electroliţi (vezi curba doza a doua). Dacă doza a doua se aplică la diferite perioade după 
aplicarea primei doze, observăm că odată cu înaintarea perioadei dintre doze, are loc 
diminuarea scurgerii electroliţilor. În experimentele, rezultatele cărora sunt prezentate 
în fi gura 2, aplicarea dozei a doua la 24 ore de la aplicaţia primei doze a determinat 
reducerea nivelului de scurgere a electroliţilor de la 89,5% până la 24,4%. Rezultatele 
obţinute sugerează ideea că aplicarea primei doze a şocului termic a indus sporirea 
termotoleranţei frunzelor stejarului pedunculat. Această inducere se realizează treptat, 
atingând nivelul maxim la 12 ore după aplicarea primei doze. Este necesar de remarcat 
faptul că schimbările adaptive cauzate de prima fracţie se induc treptat, atingând 
valoarea maximă la 12 ore după aplicarea primei doze a şocului termic. După aceea 
se manifestă tendinţa de micşorare lentă a acestui efect. Efectul pozitiv al fracţionării 
se manifestă deja la 4 ore din momentul aplicării primei doze. În aşa fel efectele de 
adaptare, induse de prima doză, au contribuit la sporirea termotoleranţei frunzelor în 
aşa măsură încât efectul deteriorator sumar al primei şi al celei de-a 2-a doză a fost mult 
mai mic decât efectul separat al dozei a doua. Diferenţa maximală dintre aceste variante 
a atins valoarea de 27,8% de la nivelul total al electroliţilor, care a fost semnalată la 12 
ore de la aplicarea primei doze (compară curbele doza a doua şi fracţionarea dozei).

Schimbarea capacităţii de adaptare a frunzelor după aplicarea primei doze poate 
fi  redată prin valoarea coefi cientului de adaptare, care a fost indus de fracţia întâi a 
şocului termic, descris cu ajutorul ecuaţiei (2) şi prezentat pe fi gura 3, curba Kadapt. 
Curba descrie schimbarea în timp a valorii coefi cientului de adaptare condiţionat de 
prima doză a şocului termic. Datele prezentate demonstrează că termotoleranţa frunzelor 
faţă de doza a doua, care a fost indusă ca rezultat al aplicării prealabile a primei doze, 
creşte treptat. Pe parcursul primelor trei ore de la aplicarea primei doze efectul sumar al 
ambelor doze depăşea efectul dozei a doua. În continuare acest efect scădea treptat, la 
12 ore devenind cu 53,3% mai scăzut în comparaţie cu efectul separat al dozei a doua. 
Ulterior efectul protector al primei doze a diminuat lent,  ind cu 42,6% mai coborat la 
24 ore după aplicarea primei doze.
 Astfel, îndată după aplicarea primei doze, se induce sensibilizarea frunzelor, 
iar la perioade mai mari de 3 ore de la aplicarea şocului termic se manifestă tendinţa 
crescândă de sporire a termotoleranţei.
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 Această tendinţă începe să diminueze după 12 ore de la supunerea frunzelor la 
prima doză a şocului termic. Rezultatele obţinute sunt în concordanţă cu datele literaturii 
de specialitate [11, 12]. În experimentele cu şocul termic aplicat plantulelor de grâu s-a 
demonstrat că adaptarea maximă a indivizilor după doze favorabile a fost atinsă la 8-12 
ore după aplicarea primei doze a şocului termic, iar după aceea efectul dozei scade 
lent. Datele obţinute corelează cu apariţia, acumularea şi dispariţia proteinelor şocului 
termic din plantele de grau [12].

Concluzii

S-a constatat că frunzele stejarului pedunculat manifestă capacitatea de a 1. 
restabili funcţiile membranelor celulare în perioada după aplicarea socului termic, fapt 
demonstrat prin diminuarea progresivă a nivelului de scurgere a electroliţilor odată cu 
înaintarea timpului care a trecut de la fi nisarea aplicării lui.

Viteza si gradul de restabilire a funcţiilor membranelor celulare deteriorate 2. 
depinde de durata socului termic la temperatura de 50°C. Durata de 30 minute poate 
fi  considerată critică, deoarece restabilirea capacităţii de menţinere a metaboliţilor de 
către frunzele stejarului pedunculat după perioadele şocului termic care depăşesc acest 
interval de timp se frânează brusc. Aceasta demonstrează creşterea proporţiei leziunilor 
ireparabile după durate îndelungate de aplicare a socului termic.

Fracţionarea dozei şocului termic, în cazurile când prima fracţie a dozei este 3. 
slabă, iar a doua puternică şi se aplica la perioade lungi după prima doză, induce la 
frunzele de stejar o capacitate mult mai înaltă de menţinere a electroliţilor în compa-
raţie cu frunzele care au fost tratate doar cu doza a doua. Fenomenul în cauză demon-
strează capacitatea de adaptare a frunzelor de stejar la temperaturi ridicate. Efectul 
maxim de protejare cauzat de prima doză a fost de 53,3%, fi ind aparent la 12 ore de la 
aplicarea ei.
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Introducere

Lupoaia reprezintă un holoparazit, care frecvent afectează creşterea şi dezvoltarea 
fl orii-soarelui în bazinul Mării Mediteraneene, Europei de Est, Asiei de Vest şi Est, 
unde se cultivă mai mult de jumătate din producţia globală de seminţe [15], reducând 
semni  cativ recolta.

În decursul evoluţiei plantele au elaborat o varietate de sisteme şi mecanisme 
de protecţie, generale şi specifi ce, ca răspuns la acţiunea stresului biotic şi abiotic. De 
obicei aceste sisteme sunt locale, fi ind constituite din structuri morfologice, funcţii 
fi ziologice şi mecanisme biochimice specifi ce, care cooperează simultan, coordonat 
printr-un control genetic complex [1, 2, 11]. Interacţiunea gazdă - parazit induce o 
cascadă de procese metabolice dirijate spre:


