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Rezumat
S-a studiat efectul acidului salicilic şi derivaţilor lui cu cationi de NH4

+, K+, Mg++ asupra 
proceselor fiziologice a plantelor isohidrice de Zea mays L. şi anisohidrice de Sorghum 
bicolor L., Möench în diferite condiţii de umiditate. S-a stabilit, că particularităţile de 
autoreglare a status-ului apei, induse de secetă, sunt asociate cu caractere morfologice 
adaptive: reducerea suprafeţei de evaporare prin senescenţa frunzelor inferioare  
(la porumb) şi lăstarilor adventivi (la sorg), frunze rulante (la porumb), cutinizare 
şi exudaţii de oxizi de siliciu (la sorg). S-a demonstrat, că salicilaţii participă în 
inducţia mecanismelor de toleranţă a plantelor la secetă prin modularea absorbţiei, 
conductibilităţii hidraulice, rezistenţei stomatelor şi intensităţii transpiraţiei. Atare 
modificări adaptive sunt orientate spre eficientizarea maximă a utilizării apei în procesul 
de producţie. Tratarea seminţelor înainte de semănat şi aparatului foliar al plantelor cu 
salicilaţi relevant majorează toleranţa organismului la intemperiile ulterioare, ceea ce se 
repercutează asupra creşterii, productivităţii şi recoltei plantelor.
Cuvinte cheie: status-ul apei, conductibilitatea stomatelor, caractere morfologice, secetă, 
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Introducere
Studiul mecanismelor de adaptare şi formare a rezistenţei la secetă a plantelor, 

îndeosebi a mezofitelor de cultură, reprezintă una din direcţiile prioritare ale biologiei 
contemporane. Deficitul de umiditate este cel mai răspândit şi violent factor abiotic, care 
negativ marchează procesele de creştere şi productivitate [1, 8]. Pierderile de producţie, 
cauzate de acţiunea factorilor nefavorabili din mediul ambiant, impune necesitatea 
lărgirii investigaţiilor privind elucidarea mecanismelor ce stau la baza adaptării şi 
toleranţei plantelor la condiţii suboptimale de mediu, precum şi prospecţiunii căilor de 
minimizare al impactului negativ al acestora. 

În ultimul timp se pune în discuţie afirmaţia tradiţională despre reglarea consumului 
apei numai prin reactivarea aparatului stomatal şi prin modificarea stării termodinamice 
a apei [16-18]. Din informaţia literaturii, analizată în sinteza dată, urmează că 
proprietatea plantelor de homeostatare a apei în organe în condiţii de deficit moderat de 
umezeală este, la nivel celular şi de ţesut, co-dependentă de modificarea capacităţii de 
reţinere a apei (CRA), de intensitatea absorbţiei osmotice a apei, evenimente cuplate 
cu consum suplimentar de energie şi care se află sub control metabolic [4-6]. La nivel 
de organism menţinerea echilibrului hidric este condiţionată de reglarea intensităţii 
absorbţiei, translocării apei prin plantă şi consumului ei în procesul transpiraţiei [2,7]. 
Scăderea umidităţii solului mai jos de nivelul de prag provoacă astfel de schimbări 
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în status-ul apei în plantă, la care sistemele de reglare nu sunt în stare să compenseze 
deshidratarea ţesuturilor prin formarea biopolimerilor hidrofili şi reducerea potenţialului 
osmotic în celulele rădăcinilor [10]. Mecanismele implicate în autoreglarea status-ului 
apei plantelor de cultură în condiţii de secetă, sunt studiate incomparabil mai slab. 
Puţin se cunoaşte despre particularităţile plantelor de cultură de autoreglare a status-
ului endogen al apei în funcţie de intensitatea şi durata stresului hidric. Reieşind din 
faptul că reglarea şi coordonarea creşterii, dezvoltării şi productivităţii plantelor se află 
sub controlul fitohormonilor, tot mai multe cercetări în fitofiziologie sunt orientate spre 
elucidarea mecanismelor şi prospecţiunea căilor de reglare exogenă a stării funcţionale 
a plantelor în condiţii de secetă moderată [20, 21]. Se consideră, că un rol deosebit 
în preîntâmpinarea perturbării balanţei fitohormonilor indusă de factorul de stres, 
aparţine acidului salicilic (AS) [11, 12, 14, 22, 25, 26,]. Se presupune, că AS participă 
în reglarea conductibilităţii hidraulice (Lp) a plantelor [9]. În literatura de specialitate 
puţine investigaţii sunt subordonate elucidării mecanismelor de acţiune a AS asupra 
componentelor status-ului apei, creşterii, dezvoltării şi productivităţii plantelor de 
cultură în condiţii de secetă. 

Materiale și metode de cercetare
Ca obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cultivarele (cv.) P459 şi M291, 

precum şi Sorghum bicolor (L.) Möench, cv. Pişcevoi 1 şi Moldovenesc 40. După 
cerinţele înaintate faţă de regimul hidric al solului porumbul se atribuie la mezofitele 
isohidrice; sorgul - la xerofitele anisohidrice [21]. Pentru rezolvarea obiectivelor trasate 
au fost efectuate serii de experienţe de laborator, în condiţii dirijate de umiditate în 
Complexul de vegetaţie, precum şi pe câmpurile experimentale ale IGFP. În experienţe 
dirijate plantele au fost crescute în containere de vegetaţie cu capacitatea de 35kg sol 
absolut uscat. Regimul de umiditate se menţinea prin udarea plantelor de 2 ori pe zi după 
greutate conform nivelului de capacitate totală pentru apă a solului (CTA), luându-se în 
consideraţie masa plantelor. Stresul cauzat de secetă a fost modelat la etapa a VI – ea a 
organogenezei prin reducerea aprovizionării cu apă a plantelor şi menţinerii nivelului 
de umiditate de 30% CTA. 

Pe variante paralele a fost studiat efectul AS. Experienţele de câmp au fost realizate 
pe sol cernoziom argilo-nisipos prin metoda de blocuri în trei repetări cu variantele 
repartizate rendomizat. Schema experienţelor cuprindea variantele: 1 - martor; 2 - 
plante tratate cu AS; 3 - plante tratate cu combinaţia salicilaţilor de NH4

+, Mg2+, K+ 
(preparatul Salmet). Suprafaţa fiecărei parcele în variantă constituia 30 m2. Pe parcursul 
studiului s-au determinat următorii indici: conţinutul de apă (CA), deficitul de saturaţie 
(DS), CRA, IT, Lp în segmentul „rădăcină-tulpină” şi “tulpină – frunze”, eficacitatea 
utilizării apei (EUA) [11,25], precum şi creşterea liniară, acumularea biomasei şi 
suprafaţa foliară [13]. Conductibilitatea hidraulică a plantelor a fost determinată prin 
inhibarea canalelor apei cu HgCl2 [13] şi calculată din relaţia F =Lp.∆ Ψw/ ∆x; unde, 
F – rata transpiraţiei, sau fluxul volumetric al apei; Lp – factorul de proporţionalitate 
definit ca conductibilitatea hidraulică; ∆x – distanţa dintre metamerele de organe; Ψw – 
valoarea potenţialului apei [5]. Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul 
de programe “Statistica 7” pentru computere. Autenticitatea deosebirilor este veridică 
la nivelul de probabilitate P ≤ 0,05 şi P ≤ 0,01. 
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Rezultate și discuții
Capacitatea de adaptare a plantei este fixată în programul genetic, desfăşurarea căruia 

are loc coordonat în timp şi depinde de condiţiile concrete ale mediului extern [15]. 
Mediatori între programele genetice şi mediul înconjurător sunt fitohormonii – factori 
potenţiali de reglare exogenă a proceselor vitale precum şi toleranţei organismului la 
condiţiile nefavorabile [19,20]. La fitohormonii cu proprietăţi de reglare a creşterii şi 
dezvoltării plantelor este atribuit şi acidul salicilic [3,4]. Se consideră, că efectul lui este 
asociat cu menţinerea balanţei dintre AIA, ABA şi CK [4]. Rezultatele testării efectului 
compuşilor studiaţi au demonstrat că aceştea posedă proprietăţi de SFA, ce se manifestă 
în schimbarea stării funcţionale a plantelor atât în condiţii prielnice de umiditate cât 
şi de secetă moderată. Pretratarea seminţelor cu salicilaţi condiţionează accelerarea 
proceselor de creştere a plantelor la etapele iniţiale ale ontogenezei (tab.1).

Tabelul 1. Influenţa salicilaților asupra creşterii plantulelor de Zea mays L., cv. P459 
pe fond de „secetă fiziologică” la etapa iniţială a ontogenezei. Exp. lab.

Varianta Lungimea, mm Biomasa, mg
Radicicolă Coleoptil Radicicolă Coleoptil Plantulă

Martor 132,11± 0,69 84,52±1,4 373,33±7,2 145,5±1,73 618,92±4,5
Salicilat 156,0± 0,85 98,85±0,4 381,00±5,2 277,9±2,37 658,94±3,8
Martor*Secetă 121,56±0,58 77,69±1,2 282,63±3,4 189,1±5,29 471,80±4,3
Salicilat* Secetă 132,06±1,67 86,83±0,3 358,05±6,2 200,3±4,87 558,36±5,5

Plantulele din seminţe tratate cu salicilaţi se deosebesc prin viteză de absorbţie 
şi conţinut majorat al apei în ţesuturi comparativ cu plantulele din varianta martor. 
Efectul salicilaţilor este în deosebi de evident la plantulele expuse „secetei fiziologice”, 
menţinute pe soluţii de polietilenglicol. Creşterea liniară a radicicolei plantulelor din 
seminţe tratate cu salicilaţi depăşea valorile rădăcinei embrionare a plantulelor martor 
cu 20 - 40%. Seceta fiziologică a inhibat creşterea sistemului radicular a plantulelor din 
seminţe netratate cu 8,7 - 10,00%, pe când valorile sistemului radicular al plantulelor 
tratate nu se deosebea semnificativ de cele ale plantulelor „martor”, neexpuse stresului. 
Viteza diurnă de acumulare a biomasei plantulelor „martor” în primele 5 zile după 
germinare constituia 123,78 mg · pl-1; a plantulelor tratate cu AS – 131,8 mg m. p. · pl-1. 
Inaccesibilitatea apei pentru plantulele de pe fond de „secetă fiziologică” a condiţionat 
o reducere a acumulării biomasei cu 147,12 mg. m. p. în 48 h la plantulele netratate şi cu 
60,54 mg m. p. – la cele tratate (tab. 1). Ca urmare a efectului AS şi salicilaţilor creşterea 
liniară a radicicolei a depăşit de două ori valorile medii a lungimii radicicolei plantelor 
martor. Totodată lungimea coleoptilului era cu 17,3 la sută mai mare ca lungimea 
coleoptilului plantulelor din seminţe tratate cu apă. De aici rezultă, că AS la etapele 
iniţiale ale ontogenezei favorizează creşterea plantulelor în general, dar cu precădere 
majorează rata de creştere a sistemului radicular. Particularităţile dezvoltării sistemului 
radicular al plantulelor din seminţe pretratate corelează cu caracterele morfologice ale 
plantelor tolerante. La plantele stres-tolerante biomasa relativă este mai mare decât 
la plantele sensibile. Datele obţinute de noi indirect argumentează ideia formulată de 
Raskin I. [11] precum că salicilaţii au proprietatea de a menţine echilibrul dintre AIA, 
ABA şi CK. [23,24]. După toate probabilităţile, AS stimulează şi biosintezele, deoarece 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



78

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

după cum urmează din datele tab. 1, viteza de acumulare a biomasei plantulelor tratate 
cu AS depăşea de 1,4 – 1,5 ori acumularea biomasei plantulelor martor. O consecinţă 
a deosebirilor vitezei de creştere a organelor plantelor la etapa iniţială a ontogenezei 
a fost modificarea raportului masa lăstarului / masa rădăcinii (ml / mr) . Pe fondalul 
accelerării proceselor de creştere a plantulei în întregime, AS la etapele iniţiale ale 
ontogenezei accelerează cu precădere formarea sistemului radicular. Efectul distinctiv 
al AS asupra modificării coraportului creşterii rădăcinilor şi lăstarului au permis de 
presupus, că priming-ul seminţelor cu AS ar putea servi ca modulator al creşterii, 
dezvoltării şi rezistenţei plantelor în condiţii de umiditate suboptimală. Doar se ştie, că 
una din premisele toleranţei la secetă a plantelor este dezvoltarea unui sistem radicular 
viguros, profund penetrabil, şi cu activitate de absorbţie înaltă. Mai mult ca atât, unul 
din factorii principali, ce determină mărimea roadei în condiţii de subaprovizionare cu 
apă, este gradul de dezvoltare a rădăcinilor. S-a stabilit, că la plantele bine aprovizionate 
cu apă sub influienţa salicilaţilor se majorarează veridic Lp în conexiunea „rădăcină – 
frunză” 

Tabelul 2. Influenţa salicilaților asupra parametrilor statusului hidric a plantulelor 
de Zea mays L., cv. P459 pe fond de „secetă fiziologică” la etapa iniţială a  

ontogenezei. Exp. lab.

Varianta
Conţinutul de apă,

g · 100 g m. p.
Intensitatea 

transpiraţiei,
g · dm-2 ·h-1

Lp
mg.cm.h

Radicicolă coleoptil
1. Martor 89,67± 0,53 65,37± 0,87 0,68±0,012 4,4375±0,07
2. Salicilat 90,05± 0,63 96,55± 0,72 0,78±0,009 4,7737±0,13
3. Martor*Secetă 84,53± 0,47 56,67± 1,10 2,87±0,007 1,0249±0,04
4. Salicilat*Secetă 85,65± 0,03 60,40± 0,75 0,89±0,004 2,9541±0,05

şi se menţine valoarea acesteia la un nivel semnificativ mai înalt în condiţii de 
deficienţe în accesibilitatea apei. Valoarea Lp în condiţii optime creşte cu 9,11% faţă de 
martor. După 24 h de stres („secetă fiziologică”) Lp la acestea din urmă s-a redus de 4,9 
ori, pe când la plantulele din seminţe tratate cu salicilaţi – numai de 1,4 ori (tab. 2). După 
48 h de „secetă fiziologică” conductibilitatea hidraulică a plantulelor din seminţe tratate 
depăşea Lp a plantulelor din seminţe netratate de 3,44 ori. Deosebirile nesemnificative 
a valorilor Lp în conexiunea „rădăcină – frunză” a plantelor martor, ne expuse acţiunii 
stresului hidric şi celor tratate cu AS pe fond de secetă, permit de presupus implicarea 
salicilaţilor în menţinerea în stare activă a canalelor apei sau deblocarea lor în condiţii 
de stres moderat şi de scurtă durată. Argumente despre particularităţile de homeostatare 
a status-ului apei de către plantele de Zea mays L. şi Sorghum bicolor (L.) Möench au 
fost obţinute şi în experienţe de vegetaţie pe fond de umiditate controlată (tab.3). Cele 
mai mari valori ale Lp au fost înregistrate în segmentul „tulpini – frunze superioare” 
la ambele culturi îndeosebi la cele tratate cu AS şi salicilaţi. Efectul de stabilizare a 
status-ului apei produs de compuşii AS se datorează proprietăţii acestora de reglare a 
conductibilităţii hidraulice şi stării stomatelor. Salicilaţii sporesc capacitatea de atracţie 
a apei, în special, spre frunzele de la vârful plantei, inducând redistribuirea apei în 
organe. Reacţia la secetă a plantelor de sorg se caracterizează nu atât prin reducerea 
consumului de apă în procesul de transpiraţie, cât prin proprietatea de a se aproviziona 
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cu apă din contul majorării suprafeţei sistemului radicular şi forţei de absorbţie a apei 
din sol, precum şi păstrării conductibilităţii hidraulice a plantei. Sporirea intensităţii de 
livrare a apei permite plantei de a păstra stomatele întredeschise un timp mai îndelungat, 
ceea ce facilitează asimilarea CO2 şi acumularea biomasei. Deci, seceta condiţionează 
schimbări prompte atât în intensitatea transpiraţiei apei, cuplate cu modificarea 
conductanţei stomatelor, cât şi în valoarea potenţialelor apei şi presiunii hidrostatice ale 
frunzelor plantelor. Micşorarea fluxului apei spre frunze (IT) sunt asociate cu reducerea 
conductibilităţii hidraulice a ţesuturilor – mai semnificative la plantele sensibile spre 
deosebire de plantele tipic anisohidrice tolerante la o secetă de lungă durată. Efectul de 
stabilizare a status-ului apei produs de compuşii acidului salicilic este o consecinţă a 
menţinerii conductibilităţii hidraulice şi stării stomatelor.

Tabelul 3. Influenţa salicilaţilor asupra parametrilor status-ului apei plantelor de 
Zea mays L. cv. P459 şi Sorghum bicolor (L.) Möench cv. Moldovenesc 40 în condiţii de 

insuficienţă de umiditate. Experienţa de vegetaţie.

C
ul

ti-
va

r Varianta
DS,

% de la satu-
raţia deplină

Conductibili-
tatea stomatală,

g · dm-2

Intensitatea 
transpiraţiei,
mg · dm-2 ·h-1

Lp, mg.cm.h

P4
59

70% 1,42±0,04 44,15 ± 0,86 508,7 ± 14,9 0,475±0,012
70% + Salmet 1,32±0,03 47,54 ± 0,81 535,2 ± 15,6 0,56±0,009

30% 18,70±0,23 16,34 ± 0,68 201,7 ± 8,45 0,235±0,007
30% + Salmet 14,01±0,25 24,17 ± 0,71 225,6 ± 10,7 0,275±0,004

M
ol

do
ve

-
ne

sc
 4

0

70% 0,95±0 ,04 59,20 ± 1,13 844,85 ± 18,4 0,855±0,011
70% + Salmet 0,76 ±0 ,02 63,85 ± 1,83 822,74 ± 9,5 0,91±0,006

30% 2,72±0 ,07 47,42 ± 1,12 676,77 ± 16,3 0,55±0,008
30% + Salmet 1,71±0 ,05 53,00 ± 1,49 719,36 ± 12,9 0,64±0,010

Identificarea diferenţelor morfofiziologice ale plantelor de Zea mays L., cv. P459 
şi de Sorghum bicolor (L.), Möench, cv. Pişcevoi 1 (fig. 1) în condiţii de umiditate 
controlată, a scos în evidenţă reacţia diferită a plantelor de porumb şi sorg la deficitul de 
apă din sol şi schimbările compensatorii, induse de AS la nivel de organism, realizate 
prin menţinerea creşterii, acumulării biomasei, formării suprafeţei de asimilare, etc. 
Seceta î-şi lasă amprenta asupra formării aparatului asimilator atât prin reducerea 
suprafeţei foliare a frunzelor metamerelor inferioare, ca consecinţă a uscării acestora, 
cît şi prin stoparea creşterii frunzelor de la nivelele mediu şi superior de inserţie. Deja 
după 5 zile de secetă (30% CTA) suprafaţa foliară totală s-a redus la plantele de Zea 
mays L., cv P459 cu 33,0%, iar la cele de Sorghum bicolor (L.) Möench, cv. Pişcevoi 1 – 
cu 19% comparativ cu plantele martor, ne expuse stresului hidric. Utilizarea AS a redus 
efectul negativ al secetei cu 6,2 şi 5,1 la sută respectiv la plantele de porumb şi sorg. 
De menţionat, că suprafaţa frunzelor nivelelor mediu şi superior s-a redus în condiţii de 
insuficienţă de umiditate cu 28,1 şi 39,4% faţă de martor la plantele de sorg şi cu 30,9 
şi 40,0% - la cele de porumb. La acestea din urmă, de rând cu tendinţa de inhibare a 
creşterii frunzelor superioare, s-a înregistrat şi o reducere autentică mai considerabilă a 
suprafeţei frunzelor inferioare (fig. 1). O particularitate distinctă a plantelor de sorg cu 
tipul de creştere indeterminant este reducerea suprafeţei de evaporare nu atât din contul 
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frunzelor lăstarului principal, cât ca urmare a uscării parţiale a frunzelor lăstarilor 
adventivi. Efectul AS s-a manifestat prin atenuarea impactului secetei, îndeosebi, asupra 
suprafeţei frunzelor de la nivelul de jos şi mediu. Pretratarea seminţelor pentru semănat 
şi plantelor în timpul creşterii organelor vegetative a condiţionat şi modificarea masei 
specifice a frunzelor (fig. 1, II). 

Fig. 1. Influenţa acidului salicilic asupra formării suprafeţei frunzelor diferitor 
metamere, dm2 (I) şi masei specifice, g · dm2 (II) a plantelor de Sorghum bicolor, L. 

Möench cv. Pişcevoi 1 (a) şi Zea mays, L., cv. P459 (b) în diferite condiţii de umiditate.

Plantele tratate se caracterizau prin frunze cu masa specifică veridic mai mare. 
Creşterea în înălţime a plantelor de porumb în condiţii de insuficienţă de apă s-a 
micşorat cu 33,0% la plantele netratate şi cu 26,8% faţă de martor – la plantele tratate 
cu AS. Creşterea în înălţime a plantelor s-a redus datorită diminuării parametrilor 
liniari ai internodurilor. Asupra plantelor de sorg seceta a avut un impact mai puţin 
drastic. Vigurozitatea plantelor era mai mică faţă de control cu 19,5 şi 14,3 la sută 
respectiv în funcţie de tratament. Prin urmare, plantele tratate seminal şi foliar cu AS 
mai uşor depăşesc ascendenţa stresogenă. Efectul distinct al acestuia se realizează prin 
o mai bună formare a aparatului asimilator, acumulării biomasei cea ce, fără îndoială, 
se răsfrânge asupra procesului de producţie.

Comparând datele obţinute la determinarea parametrilor status-ului apei şi 
caracteristicilor morfologice ale plantelor s-a putut de preconizat o sporire a eficacităţii 
utilizării apei de către plantele tratate cu compuşii acidului salicilic în condiţii de 
secetă. Analiza eficienţei utilizării apei de către plantele de porumb în condiţii de câmp 
a demonstrat că, pentru sinteza 1g de masă proaspătă (cu grad de hidratare 79,19%) 
plantele cv. M291 şi P459 tratate cu compuşii acidului salicilic consumă 334,83 - 
418,61 g apă respectiv, spre deosebire de plantele „martor”, care consumă 401,77 – 
402,94 g apă pentru acumularea unui g de substanţă uscată (tab. 4). 
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Tabelul 4. Influenţa SFA asupra caracteristicilor morfologice, productivităţii şi 
structurii recoltei plantelor de Zea mays L. 

Variante Masa plantei,
 g · pl-1

Masa 
boabelor, g · şt-1

Recolta,
q·ha-1, la umidit. 14%

UPA* g s. u.  
· 1000 g-1 apă EUA**, g. apă/g 

s.u.

M291
Martor 583,33 ± 19,2 177,66 ± 2,4 68,90 ± 1,9 1,62±0,04 617,28±24,76
AS 744,45 ± 20,0 190,65 ± 1,5 81,81 ± 3,2 1,78±0,03 560,28±11,27
Salmet 755,55 ± 22,3 192,72 ± 4,8 84,99 ± 2,2 1,98±0,02 505,05±10,38

P459
Martor 672,22 ± 18,4 240,20 ± 1,8 83,89 ± 0,6 2,72±0,06 367,65±7,34
AS 744,44 ± 11,1 257,60 ± 8,5 99,75 ± 3,5 3,32±0,07 301,20±8,96
Salmet 736,34 ± 23,6 245,55 ± 4,3 110,56 ±3,1 3,17±0,05 315,46±9,18

*UPA - utilizarea productivă a apei. ** EUA – eficiența utilizării apei

Reieşind din faptul că atât plantele tratate, precum şi cele netratate (martor), în 
experienţele de câmp s-au aflat în condiţii identice de umiditate şi totuşi au realizat 
o productivitate diferită, se poate de concluzionat, că plantele tratate au asigurat o 
eficienţă mai mare a utilizării apei spre deosebire de plantele „martor”. Astfel, pentru 
acumularea unei unităţi (1 kg) de producţie de boabe plantele M291 din varianta martor 
consumă 617,28 kg apă; plantele tratate cu AS - 560,68. Plantele cărora le-a fost 
administrat preparatul Salmet se deosebeau prin consum economicos de apă - 505,05. 
Deci, rezultatele investigaţiilor conduc spre concluzia, că antrenarea salicilaţilor în 
reglarea status-ului apei şi proceselor de creştere asigură o sporire a eficienţei utilizării 
apei pentru acumularea biomasei plantei (productivităţii primare) (fig. 2). Iar pentru 
sinteza 1g de masă uscată plantele cv. M291 şi P459 tratate consumă 334,8 – 337,6 
g apă, spre deosebire de plantele „martor”, care consumă 401,8 – 402,9 g apă pentru 
acumularea aceleiaşi unităţi de producţie. Respectiv AS asigură majorarea EUA de 
către plantele de sorg cu 4,3 - 9,3 la sută (fig 2). 

Fig. 2. Efici-
enţa utilizării apei  
(g apă ·g-1 s.u. ) de 
către plantele de Zea 
mays L., cv. M291 
şi P459 şi Sorghum 
bicolor (L.) Möench 
cv. Moldovenesc 40 
şi Pişcevoi 1.

Prin urmare, tratarea plantelor cu salicilaţi are efect pozitiv atât în condiţii favorabile, 
cât şi la un deficit moderat de umiditate. Efectul se manifestă prin proprietatea de 
homeostatare a apei în organismul vegetal: majorarea gradului de hidratare a ţesuturilor, 
micşorarea DS, creşterea turgescenţei, CRA şi EUA. 
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Generalizând informaţia din literatura de specialitate şi rezultatele obţinute în 
investigaţiile din cadrul temei, se poate de conchis, că aplicarea exogenă a AS şi 
salicilaţilor utilizaţi atât individual cât şi în combinaţie condiţionează optimizarea stării 
funcţionale, creşterii şi dezvoltării plantelor atât în condiţii favorabile de umiditate, cât 
şi la un deficit moderat de apă.

Concluzii 
1. Proprietatea de homeostatare a apei în organismul vegetal indus de AS se 

realizează prin intensificarea / amplificarea absorbţiei apei de către sistemul radicular, 
majorarea conductibilităţii hidraulice, gradului de hidratare a ţesuturilor, micşorarea 
deficitului de saturaţie şi creşterea turgescenţei organelor. 

2. Salicilaţii condiţionează activizarea proceselor vitale deja la etapele iniţiale ale 
dezvoltării individuale a plantelor, stimularea creşterii sistemului radicular şi lăstarului, 
formarea unor plante mai viguroase în condiţii de regim hidric suboptimal, diminuarea 
impactului asupra productivităţii. 

3. Fenotipul de plante, format la administrarea AS, se deosebeşte prin toleranţă 
sporită la intemperiile din timpul perioadei de vegetaţie. 

Bibliografie
Boian I., şi alţii.,1.  Raportul III Naţional privind implimentarea Convenţiei Naţiunilor 

Unite pentru Combaterea deşertificării în Republica Moldova. //Mediul ambiant, 2006. 80 p.
Chavies M. M., Maroco J. P., Pereira J. S.2.  Understating plant response to drought: from 

genes to the whole plant. //Functional Plant Bilogy. 2003. V. 30, P. 239 – 264. 
Gudvin T. W., Mercer E. I.3.  Introduction to Biochemistry. Second Edition. Oxford. New 

York. Toronto. Sydney. Paris. Frankfurt: Pegamon Press. 1983. P. 123 – 126. 
Gupta N. K., Gupta S., Kumar A.4.  Exogenous cytikinine application increases sell 

membrane and chlorophyl stability in wheat (Triticum aestivum L.). //Cereal Research 
Communication. V. 28, No. 3, 2000, P. 287-291.

Jones H. G.5.  Monitoring plant and soil water status: established and novel methods 
revisited and their relevance to studies of drought tolerance. //Journal of Experimental Botany. 
V. 58, 2007. P. 119 – 130. 

Jones H. G.6.  Drought tolerance and water - use efficiency. Water Deficits: plant responses 
from cell to community. Editor: W. J. Davies. University of Lancaster, 1993. P. 193 -203.

Levitt J.7.  Recovery of turgor by Wilted, excised cabbage leaves in the absence of 
water uptake. A new factor in drought acclimation. //Plant Physiology. V. 82, N. 1, 1986,  
P. 1945-1952.

McElroy M. B.8.  Climate of the earth: an overview. //Environmental Polution. V. 83, 1994, 
P. 3 – 21. 

Moreshet S., et. al9. . The Partitioning of Hidraulic Conductances within Mature Orange 
Trees. //J. of Exp. Bot. V. 41, No. 228, 1990, P. 833-839.

Passioura J.10.  The drought environnment: physical, biological and agricultural 
perspectives. //Jornal of Experimental Botany. V. 58, N. 2, 2007, P. 113 – 117

Raskin I.11.  Role of Salicilyc Acid in Plants. //Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 
V. 43, 1992. P. 439-463.

Shachirova F. M., et. al12. . Changes in Hormonal Status of Weat Seedlings Induced by 
Salicilyc Acid and Salinity. //Plant Sci. V. 164, 2003, P. 317-322.

Zhongin Lu., Newmann P13. . Water stress inhibits Hydraulic Conductance and Leaf 
Growth in Pice Seedlings but Not the Transport of Water via Mercury Sensitive Water Ghanneles 
in the Root. //Plant Physiology. V. 120, N. 1, 1999. P. 143-151.

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaFiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

83

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

Безрукова М. Б., Сахабутдинова А. Р., Шакирова Ф. М14. . Механизмы защитного
действия салициловой кислоты на растения пшеницы в условиях дефицита влаги.  
//Мат. Межд. Конф. „Физиология растений – наука III Тысечелетия”. Мocква: Наука,  
1999. С. 322.

Геринг Х.,15.  Фитохорионая и гормональная регуляция морфогенеза. //Гормональная
регуляция онтогенеза растений. Москва: Наука, 1984, С. 117-127

Жолкевич В. Н.16.  Транспорт воды в растении и его эндогенная регуляция. Москва:
Наука, 2004, 80 с

Зялалов А17. . Водный ток в высших растениях: физиология, эволюционное
становление, системный анализ. //Физиология растений. 2004. Т. 51, N.4.

Зялалов А. А., Авдуевский М. Л18. . Вклад градиента химического потенциала воды
в среде в энергетический баланс надземных сосудистых растений. //Ж. Общ. Биол. Т. 61, 
2000. С. 173 – 179. 

Кефели В. И.19.  Гормональная регуляция роста растений. Новосибирск:
1988. 209 с

Кефели В.И.20.  Поведение полутантов в почвах и ландшафтах. //АН СССР.
Пущчино: 1990. 134с. 

Лархер B21. . Экология растений. 1978, Москва: Мир, 382 с.
Лукoянова С. А.22.  Биофизические основы корневой экссудации. //Биофизика

растений и фитомониторинг. Под ред. О.О. Лялина. Лeнинград: 1990. АФИ, С. 45.
Ниловская Н., Осипова Л., Морозова Э.23.  Влияние кинетина на жизнедеятельность

апексов яровой пшеницы при действии водного стресса. //Регуляторы роста и развития 
растений. 1997. Москва: Наука, С. 220.

Пустовойтова Т. Н., Баврина Т. В., Жданова Н. Е.24.  Особенности засухоустойчивости
трансгенных растений табака с генами iaaM и iaaH биосинтеза ауксина. //Физиология 
растений. Т. 47, № 3, 2000. С. 431-436.

Фархутдинов Р. Г., и др.,25.  Гидравлическая и устьичная проводимость проростков
пшеницы при повышении температуры воздуха. //Агрохимия. № 7, 2004, С. 53-57.

Шакирова Ф. М.26.  Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым
факторам и ее регуляция. Уфа: Гилем. 2001. 160 с.

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaFiziologia şi Biochimia Plantelor


