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Rezumat
În experiențe de vegetație s-a studiat rolul apei și fitohormonilor AIA, CK și GB3, 
administrați exogen, în păstrarea integrității funcționale a plantelor expuse acțiunii secetei. 
Particularitățile status-ului apei plantelor au fost determinate în rădăcinile, frunzele și 
inflorescențele plantelor în condiții optime de umiditate și  după 7 zile de stres hidric. 
S-a demonstrat, că principala cauză a dereglării integrității funcționale a plantelor în 
condiții de secetă este perturbarea homeostazei apei ca o consecință a gradului diferit de 
deshidratare a organelor și inhibării transportului  apei și fitohormonilor. Administrarea 
exogenă a fitohormonilor a condiționat ameliorarea  status-ului apei  organelor plantelor, 
dar nu a anihilat pe deplin efectul insuficienței de umiditate. În condiții de secetă apei îi 
revine rolul principal în coordonarea și integrarea funcțiilor.
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Introducere
După cum se știe, schimbarea condiţiilor mediului extern şi acţiunea stresogenă 

planta o percepe  ca organism integru şi rezistenţa ei se manifestă  prin capacitatea de a  
păstra integritatea funcţională a proceselor vitale. O  particularitate a organismului ca tot 
integru este capacitate de autoreglare şi menţinere a funcţiilor în baza co-dependenţei şi 
interacţiunii corelative dintre organe.  Efectul de corelare şi coordonare se manifestă prin 
proprietatea unui organ de a influenţa starea funcţională a altui organ. Reacţia diferită a 
organelor sau afectarea preponderentă a unuia dintre acestea la agravarea condiţiilor de 
mediu poate declanşa o dereglare a tuturor proceselor funcţionale. Stresul hidric, cauzat 
de secetă, prin deshidratarea țesuturilor plantelor afectează toate procesele metabolice, 
asimilarea elementelor de nutriție, structura membranelor, etc. Numai datorită relațiilor 
interactive dintre organe și capacității de integrare a funcțiilor are loc realizarea maximală 
a potenţialului de adaptare, rezistenţă şi productivitate a plantelor în mediu fluctuant.  
Cel mai simplu mod de interacţiune dintre organe este realizat  prin intermediul circulaţiei 
apei, substanţelor nutritive și fitohormonilor. În condiţii de secetă un efect inevitabil al 
deshidratării este afectarea transportului prin floiem şi xilem [1- 4; 10; 11]. Dificultăţile 
transportului fitohormonilor dintr-un  organ în altul - al auxinei din apexul lăstarului în 
rădăcini  şi citokininei din rădăcini spre frunze, prezintă un pericol însemnat, deoarece 
fitohormonii sunt considerați ca cele mai importante semnale în relaţiile de comunicare 
între rădăcină și lăstar, și vice-versa, de eficacitatea cărora  depinde supravieţuirea 
plantelor în condiții adverse [3;16]. Aceste evenimente se reflectă asupra coordonării 
proceselor de livrare nu numai al fitohormonilor şi asimilatelor din lăstar spre rădăcini, 
dar şi, vice-versa, a apei, fitohormonilor  şi substanţelor minerale din rădăcini spre 
organele supraterestre. Deshidratarea condiţionează micşorarea nivelului fitohormonilor 
nu numai prin inhibarea transportului acestora, dar şi prin blocarea sintezei și degradării 
lor [7; 13]. Micşorarea gradului de hidratare a ţesuturilor activează  auxinoxidaza şi 
citokininoxidaza, ce conduce la o scădere bruscă a auxinei şi citokininei şi reducerea 
absorbţiei apei de către rădăcini şi conductibilităţii stomatelor, şi, deci, transpiraţiei 
și asimilației frunzelor. Totodată, majorarea conţinutului de apă în floem induce 
activizarea transportului asimilatelor din frunze spre organele acceptoare, inclusiv 
rădăcini.  Prin instanţă, se favorizează aprovizionarea sistemului radicular cu substanţe 
plastice, necesare pentru continuarea creşterii, precum şi cu compuşi osmeofili destinaţi 
pentru ajustarea osmotică a absorbţiei apei. Adaptarea adecvată a plantei la schimbarea 
condiţiilor din mediu depinde de capacitatea sa de integrare a semnalelor din exterior 
şi reacţia organelor asigurând prin aceasta răspunsul plantei ca un tot unic. În procesul 
interacţiunii „rădăcină - lăstar„ se formează complexe adaptive datorită proprietăţii 
organismului de coordonare a proceselor fiziologice şi menţinere a integrităţii morfo-
funcţionale [4; 6]. Rezultatele acestor cercetări mărturisesc despre caracterul complicat 
al mecanismelor de reglare a interrelaţiilor dintre organe și menținere a integrității 
funcționale.  În lucrarea de față se preconiza obţinerea informaţiei despre rolul apei şi 
fitohormonilor în menţinerea integrităţii funcţionale în condiţii de secetă.

Materiale şi metode de cercetare. Schema experienţelor.
În calitate de obiecte de studiu au servit  plante de Phaseolus vulgaris L, cv. 

Porumbiţa, crescute în containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat 
în condiții de umiditate controlată în Complexul de vegetaţie al IGFPP al AȘM. 
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Analizele parametrilor fiziologici au fost realizate  în  perioada critică a plantelor – în 
timpul “butonizării – înfloririi” plantelor de fasolea. Schema experienţelor prevedea 
variantele:  

1.- martor, plante pe fond de umiditate permanentă optimală, 70% CTA; 
2.- plante expuse acţiunii secetei 70 - 30 % CTA . Variante paralele includeau 

plante pre-tratate  exogen cu fitohormonii AIA, CK și GB3. Tratarea semințelor și 
aparatului foliar al plantelor s-a efectuat cu soluţii apoase de fitohormonii respectivi 
în concentraţie de 0,0005%.  Despre rolul apei şi fitohormonilor în coordonarea şi 
integrarea funcţiilor plantei în condiţii optime şi de secetă s-a judecat după modificările 
proceselor fiziologice în rădăcini, frunze şi inflorescenţe sub influenţa insuficienţei de 
umiditate şi  fitohormonilor administraţi exogen. Analizele s-au efectuat în a VII-a zi 
de secetă. Parametrii status-ului apei   s-au determinat prin metodele clasice [12; 15]. 
Diferenţele între variante s-au documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând 
setul  de programe “Statistica 7” – ANOVA, pentru computere. 

Rezultate şi discuţii.
Datele obţinute în studiul curent pe plante de Phaseolus vulgaris L. au confirmat 

ipoteza, demonstrată pe plantele de Zea mays L. [8; 9],  că schimbările status-ului 
apei într-un organ supus acţiunii factorului nefavorabil inevitabil sunt recepţionate de 
alte organe, ceea ce dovedeşte existenţa legăturilor corelative şi de integrare la nivel 
de organism, efectul transmiterii excitaţiei dintr-un organ în altul şi posibilitatea de 
autoreglare a homeostazei apei prin  coordonarea şi reglementarea relaţiilor dintre 
organe. Situaţiile de limită în zona răspândirii sistemului radicular cauzează afectarea 
preponderentă a acestuia, ceea ce declanşează în virtutea interrelaţiei “cauză-
efect”, dereglări însemnate atât în homeostaza hidrică a rădăcinii, cât şi a organelor 
supraterestre. S-a înregistrat efectul de corelare între organe, exprimat prin dependenţa 
stării funcţionale a frunzelor şi inflorescenţelor de status-ul hidric al rădăcinilor şi, vice-
versa. S-a stabilit, că insuficienţa umidităţii în sol provoacă modificări profunde nu 
numai în status-ul hidric al sistemului radicular, expus în mod direct coliziei, dar şi în 
frunze şi în inflorescenţe (fig.1). 

Analiza datelor, obţinute de noi, prin prisma efectului net al secetei asupra status-
ului apei demonstrează, că după şapte zile de insuficienţă de umezeală (30% CTA) 
se semnalează o reducere semnificativă şi autentică a parametrilor status-ului apei în 
toate organele plantelor.  Conţinutul de apă în rădăcini scade cu 4,7g în 100 g m. p. 
, în frunze – cu 1,21 g, şi  în inflorescenţe - cu 11,26 g apă în 100 g  m.p. de mostră.  
S-a stabilit că, reacţia organelor plantelor de Ph. vulgaris L. la acţiunea stresului hidric 
(30% CTA,7 zile) este diferită ca intensitate. Gradul de modificare a conţinutului de 
apă în condiţii de secetă a constituit respectiv în rădăcini, frunze şi inflorescenţe 5,45; 
1,45 şi 13,04 % comparativ cu conţinutul de apă în organele plantelor pe fond optim de 
umiditate (fig. 1, tab.2). Scăderea conţinutului de apă în ţesuturi creează un deficit de 
saturaţie mai mare ca valoare decât cel al plantelor martor (70 % CTA) de 3,05 ori în 
rădăcini, 1,5 ori – în frunze şi de 2,05 ori – în inflorescenţe (fig. 1). Deosebiri cantitative  
maxime au fost înregistrate în efectul net al secetei asupra deficitului de saturaţie şi 
turgescenţei în rădăcinile şi inflorescenţele plantelor. Probabil, prin aceasta poate fi 
explicat fenomenul de cădere a florilor la plantele de fasolea în condiţii de secetă. 
În corespundere cu gradul de deshidratare a organelor, de modificarea capacităţii de 
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reţinere a apei şi deficitului de saturaţie se schimbă şi turgescenţa relativă a ţesuturilor. 
Seceta a condiţionat o scădere a turgescenţei relative în sistemul de organe “rădăcină 
– frunze - inflorescenţe” la  plantele de fasolea cu 20,33; 6,98  şi 10,5% faţă de 
turgescenţa organelor respective ale plantelor martor. Datele obţinute în studiul curent 
confirmă presupunerea că capacitatea de autoreglare a parametrilor status-ului apei în 
inflorescenţe este mai redusă comparativ cu cea a organelor vegetative. În procesul 
de adaptare a plantelor la un neajuns moderat de umezeală în sol are loc o reducere a 
pierderilor de apă datorită deshidratării dar şi majorării capacităţii de reţinere a apei de 
către biocoloizii celulari, manifestată  diferit în diferite organe (tab.1).

Fig.1.  Gradul de  modificare  a conţinutului de  apă  în organele plantelor de Ph.vulgaris 
L., cv. Porumbiţa sub influenţa secetei şi administrării  exogene a  fitohormonilor  
(% faţă de martor, plante netratate). Legenda: AiA – acidul indolil acetic; CK – citokinina; 
GA3 – acidul giberelic;a - rădăcni;  b – frunze; c – inflorescenţe.

Tabelul 1. Influenţa fitohormonilor administraţi exogen în condiţii de secetă 
asupra intensităţii transpiraţiei şi capacităţii de reţinere a apei  în frunzele plantelor de  
Ph. vulgaris L.,cv. Porumbiţa.

Variante

CRA - % din conţinutul  iniţial IT, mg · dm-2· h-1

apa pierdută apă reținută Δ, % 
martor* M ± m Δ, % 

martor

Martor
70 %CTA 8,45± 0,12 75,24 ± 0,89 1238,50 ± 28,4
30 % CTA 7,76± 0,27 76,26 ± 0,26 1,36   141,54 ±  6,51 -88,6

aIa
70 %CTA 10,10± 0,44 75,48 ± 0,51 0,32 1337,58  ± 41,37 8,0
30 % CTA 6,61± 0,24 78,13 ± 0,57 3,84   200,60 ± 8,02 -83,8

CK
70 %CTA 10,51 ± 0,22 74,66 ± 0,33 -0,77 1521,78 ± 54,35 22,9
30 % CTA 5,75 ± 0,03 78,00 ± 0,69 3,67   212,31± 5,59 -82,9

GA3

70 %CTA 8,48 ± 0,30 76,57 ± 0,71 1,77 1358,81 ± 47,90 9,7
30 % CTA 4,31 ±0,19 79,30 ± 0,47 5,40   166,82 ± 6,56 -86,5

- Δ, %  comparativ cu martorul, 70 % CtA.* 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



94

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014

La deshidratarea experimentală (2h) a plantelor, supuse în prealabil stresului 
hidric, are loc o diminuare a vitezei de pierdere a apei, ceea ce demonstrează o oarecare 
majorare a capacităţii de reţinere a apei. Astfel pierderea apei de către frunze după  
2 ore de deshidratare experimentală se micşorează în mediu cu 8,1 – 9,7 % faţă de viteza 
de pierdere a apei a plantelor martor. Totuşi cantitatea de apă reţinută de aceste plante 
este mai mică comparativ cu plantele martor, ne expuse acţiunii secetei. Micşorarea 
pierderii apei, specifică plantelor neadaptate, nu asigură o menţinere a rezervei acestea 
la un nivel cât de cât comparativ cu acel al plantelor martor. Activitatea apei în celule 
şi proprietatea acestora  de reţinere a apei sunt factorii interni de reglare a intensităţii 
transpiraţiei. Din datele prezentate în tabelul 1 urmează că insuficiența de umiditate în sol 
induce restricţii evidente a consumului de apă în procesul transpiraţiei. Astfel, scăderea 
umidităţii solului până la nivelul de 30% CTA a provocat o diminuare a procesului cu  
1097,0  mg apă pe oră de pe 1dm2  de suprafaţă foliară, ceea ce constituia o reducere cu 
88 la sută din intensitatea transpirației plantelor de pe fond optim de umiditate.

Deci, la tensionarea regimului de umiditate în plantă are loc schimbarea relaţiilor 
corelative dintre organe, mai puternic fiind afectate inflorescenţele. Ne cătând la faptul, 
că inflorescențele, de rând cu frunzele sunt  organele cele mai contribuabile la crearea 
forţei de sucţiune şi aspiraţie a fascicolelor apei, seceta provoacă un decalaj semnificativ 
în păstrarea homeostazei apei acestora. Prin urmare, stresul hidric condiționează un 
decalaj în sistemul de reglare a relaţiilor dintre organe şi de coordonare a proceselor 
fiziologice la nivel de organism. 

Datele obţinute în investigaţiile realizate în lucrarea de față au demonstrat că 
fitohormonii administraţi exogen au condiţionat optimizarea parametrilor status-ului apei 
în organele plantelor chiar de pe fond de umiditate optimă (tab. 2). Astfel, administrarea 
exogenă a AIA a condiţionat majorarea gradului de hidratare  a rădăcinilor cu 2,15; - 
CK – cu 4,69 şi GB3 – cu 4,89 la sută comparativ cu conţinutul de apă în rădăcinile 
plantelor martor, netratate cu fitohormoni (fig. 1, tab. 2). Efect similar administrarea 
exogenă a fitohormonilor a produs asupra gradului de hidratare a inflorescenţelor 
plantelor. S-a înregistrat o majorare a hidratării inflorescenţelor cu  3,94; 7,47 şi 6,61 la 
sută după tratarea plantelor cu AIA, CK şi GB3 respectiv. O influenţă mai slabă a fost 
depistată asupra conţinutului de apă în frunze, drept urmare a intensificării transpiraţiei 
(tab.1 şi 2).

Din datele obţinute se observă, că administrarea exogenă a CK şi GB3, spre 
deosebire de pre-tratarea cu AIA, a condiţionat schimbări mai profunde asupra gradului 
de hidratare a organelor plantelor, în deosebi asupra gradului de hidratare a rădăcinilor 
şi inflorescenţelor. Datele din literatura de specialitate despre efectul AIA şi GA3 asupra 
toleranței plantelor la secetă sunt destul de contradictorii. Pe de o parte, s-a raportat 
că seceta cauzează reducerea conţinutului de AIA în frunze, iar pe de altă parte, se 
menţionează că adaptarea plantelor la insuficienţa de apă este asociată cu majorarea 
nivelului auxinei [5;13; 14; 17].  În investigațiile noastre s-a depistat  efectul benefic 
al  tratării cu AIA asupra status-ului apei plantelor expuse acţiunii secetei comparativ 
cu plantele martor, netratate, dar mai puțin semnificativ în comparație cu efectul CK 
și GB3.  Comparativ cu gradul de hidratare a organelor plantelor netratate şi expuse 
secetei, administrarea exogenă a AIA a asigurat menţinerea la un nivel mai înalt al 
conţinutului de apă în rădăcini şi inflorescenţe cu 1,60 şi 2,18 %; CK – cu 4,19 şi 
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3,52% şi GB3 – cu 2,83 şi 1,96 % respectiv. La plantele expuse stresului hidric efect 
benefic major s-a produs în urma administrării exogene a CK. Aceste rezultate confirmă 
informația din literatura de specialitate despre rolul CK în reglarea homeostazei apei 
prin majorarea capacității de atracție și livrare spre organele supraterestre a plantei. 
Citokininele sunt o clasă de fitohormoni, care stimulează absorbţia apei, intensifică 
proliferarea şi diferenţierea celulelor şi induc dezvoltarea organelor [2]. 

Utilizarea exogenă a CK reţine îmbătrânirea plantelor în condiţii de stres, inclusiv 
şi în condiţii de secetă. Ele de asemenea previn senescenţa, în special, senescenţa 
prematură a frunzelor în condiţii de insuficienţă de apă [3]. Kinetina este utilizată ca 
un protector de la efectele stresului. Aplicarea exogenă a kinetinei pe suprafaţa foliară 
pozitiv influenţează conductanţa stomatelor şi stimulează transpiraţia. S-a demonstrat 
rolul specific al CK în menţinerea conductibilităţii stomatelor şi normalizării status-
ului apei în condiţii de deficit de apă, exprimat prin majorarea gradului de hidratare şi 
reducere a deficitului de saturaţie. 

Tabelul 2. Efectul fitohormonilor, administraţi exogen, asupra conţinutului de apă şi 
deficitului de saturaţie ale organelor plantelor de Ph. vulgaris L.,cv. Porumbiţa în condiţii 
de secetă.

Variante Organe
CA, g apă în 100 g m.p. DS, % de la saturaţia deplină
M ± m Δ, % martor M ± m Δ, % martor

Martor

inflorescenţe 86,34 ± 0,29*
75,08± ,16** -13,04

13,97 ± 0,11
23,00 ± 0,10 64,64

frunze 83,72 ± 0,17
82,51 ± 0,24 -1,47

13,40 ± 0,17
19,45 ± 0,13 45,15

rădăcini 85,90 ± 0,43
81,22 ± 0,37 -5,45

9,69 ± 0,08
28,06 ± 0,19 189,57

aIa

inflorescenţe 89,74 ± 0,50
76,72 ± 0,27 -11,14

11,86 ± 0,09
21,46 ± 0,15 53,61

frunze 84,29 ± 0,29
83,06 ± 0,27 -0,8

13,01 ± 0,09
15,79 ± 0,10 17,83

rădăcini 87,75 ± 0,53
82,52 ± 0,47 -3,93

7,75 ± 0,06
24,43 ± 0,19 152,11

CK

inflorescenţe 92,79 ± 0,38
77,72 ± 0,27 -9,98

11,48 ± 0,08
20,57 ± 0,17 47,24

frunze 84,87 ± 0,34
83,14 ± 0,34 -0,69

12,01 ± 0,13
16,50 ± 0,15 23,13

rădăcini 89,93 ± 0,24
84,62 ± 0,18 -1,49

6,95 ± 0,04
14,51 ± 0,09 49,74

GB3

inflorescenţe 92,05 ± 0,31
76,55 ± 0,27 -11,33

12,10 ± 0,11
21,95 ± 0,15 57,12

frunze 84,31 ± 0,31
83,24 ± 0,19 -0,57

12,64 ± 0,21
17,84 ± 0,19 33,13

rădăcini 90,10 ± 0,49
83,52 ± 0,38 -2,77

4,20 ± 0,08
20,94 ± 0,19 116,10

*parametrii status-ului apei plantelor în condiţii optime de umiditate; ** - în condiţii  
de secetă.
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 Drept urmare a ameliorării gradului de hidratare a organelor plantelor tratate cu 
fitohormoni, seceta a avut un impact relativ mai slab şi asupra valorilor deficitului de 
saturaţie şi turgescenţei plantelor (tab.2). AIA a condiţionat la plantele expuse secetei 
o diminuare mai puţin semnificativă a presiunii de turgescenţă în sistemul de organe 
„rădăcină – frunze - inflorescenţe” cu 5,0; 4,5 şi 2,0% mai puţin comparativ cu efectul 
secetei asupra plantelor netratate. Seceta a produs un impact mai slab asupra plantelor 
tratate cu CK – cu 18,8 – 3,7 – 3,2 %, iar turgescenţa plantelor tratate cu GB3 era mai 
mare ca valoare cu 9,89 – 2,0 – 1,4 % comparativ cu valoarea presiunii de turgescenţă 
în organele plantelor martor expuse secetei. Administrarea exogenă a fitohormonilor 
utilizaţi a condiţionat intensificarea utilizării apei de către plante în procesul de 
transpiraţie atât în condiţii optime de umiditate, cât şi pe fondalul secetei intermitente 
(tab.1). Intensitatea transpiraţiei plantelor în condiţii favorabile de umiditate a crescut 
comparativ cu transpiraţia plantelor martor  cu 7,15 % la aplicarea exogenă a AIA; cu 
22,87 – la utilizarea CK, şi cu 9,71 % - în urma tratării plantelor cu GB3. Consumul 
apei în procesul transpiraţiei sub influenţa secetei s-a redus la plantele netratate cu 
88,6 la sută drept urmare a deshidratării şi închiderii stomatelor. Transpiraţia plantelor 
tratate cu fitohormoni în aceleaşi condiţii de umiditate depăşea intensitatea procesului 
la plantele netratate cu 41,73; 50,00 şi 17,86 % respectiv în variantele cu aplicarea AIA, 
CK şi GB3. Un efect semnificativ deosebit asupra transpirației plantelor expuse secetei 
s-a înregistrat la utilizarea CK. Este necesar de menţionat, că, ne cătând la faptul, că 
plantele tratate cu fitohormoni au intensitatea transpiraţiei în condiţii de deficit de 
umezeală mai mărită comparativ cu plantele netratate, gradul de hidratare a ţesuturilor 
este mai mare decât la plantele martor (tab.1). La deshidratarea experimentală o mostră 
de 100 g de frunze a plantelor tratate cu AIA de pe fond de secetă reţine cu 3,94 % 
mai multă apă decât martorul; CK – cu 2,47 şi celor tratate cu GB3 – cu  5,72%. Aceste 
date conduc spre concluzia, că aplicarea exogenă a fitohormonilor condiţionează 
ameliorarea status-ului apei plantelor în condiţii de insuficienţă de umezeală prin 
intensificarea absorbţiei apei de către sistemul radicular, prin sporirea capacităţii 
rădăcinilor de extragere a apei din particulele de sol, prin optimizarea transferului apei 
spre lăstar, ceea ce asigură o mai bună hidratare a frunzelor şi inflorescenţelor plantelor.  
Totuși, efectul fitohormonilor nu este suficient pentru anihilarea efectelor secetei 
asupra status-ului apei plantelor, ceea ce demonstrează  rolul primar al apei în păstrarea 
legăturilor dintre organe și integrității funcționale la nivel de organism.

Perturbarea activității de coordonare a relațiilor dintre rădăcină –frunze – 
inflorescențe, cauzată de secetă și efectul benefic al fitohormonilor este argumentată și 
de datele analizei corelaționale prezentate în tabelul 3.  

S-a înregistrat existența unor relații corelative negative strânse între conținutul 
de apă în rădăcini și deficitul de saturație în frunze și, în deosebi, în inflorescențe, în 
funcție de condițiile de umiditate. După 7 zile de insuficiență de umiditate coeficientul 
de corelație conținutului de apă și deficitului de saturație din aceste organe se reduce 
semnificativ în comparație cu valorile r ale plantelor martor, neexpuse acțiunii secetei. 
Aceasta reflectă dereglarea /slăbirea integrității funcționale dintre organe. Seceta 
conduce la slăbirea legăturilor corelative dintre status-ul apei în rădăcini și deficitul de 
saturație în frunze și inflorescențe. Tratarea plantelor cu fitohormoni are drept urmare 
majorarea capacității de coordonare și integrare a relațiilor status-ului apei între organe. 
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Chiar și în condiții de umiditate optimă are loc majorarea relațiilor corelative dintre 
rădăcină și frunze, rădăcină-inflorescențe și frunze-inflorescențe: valoare r crește de 
la -0,98 la -1,0.  În condiții de secetă corelația rădăcini:frunze  scade de la r -0,99  
la r -0,95, iar rădăcini-inflorescențe -  de la r -0,98 – la r -0,88.  Fitohormonii administrați 
exogen au asigurat o mai bună stabilizare a interrelațiilor status-ului apei în joncțiunea 
rădăcini – frunze – inflorescențe. 

Tabelul 3. Valoarea coeficienţilor de corelaţie (r) şi determinaţie (R) a DS și CA în 
organele plantelor  Ph. vulgaris, L. în funcție de administrarea exogenă a fitohormonilor 
și acțiunea secetei.

Variante CA în rădăcini :
DS în  frunze

CA în rădăcini :
DS în inflorescențe

CA în  frunze :
DS în inflorescențe

r R2 r R2 r R2

Martor, 70% -0,99 0,98 -0,98 0,96 -0,99 0,98
Martor, 30% -0,95 0,90 -0,88 0,77 -0,96 0,92
AIA, 70% -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0
AIA, 30% -0,99 0,98 -0,94 0,88 -0,98 0,96
CK, 70% -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 1,0
CK, 30% -0,98 0,96 -0,92 0,85 -0,97 0,94
GB, 70% -1,0 1,0 -0,99 0,98 -1,0 1,0
GB, 30% -0,97 0,94 -0,93 0,86 0,98 0,96

Acest fenomen se explică prin proprietatea fitohormonilor de a intensifica absorbția 
apei, de a majora capacitatea de atracție a apei spre punctele de creștere. 

Deci, schimbarea condiţiilor mediului extern şi acţiunea stresogenă a secetei planta 
o percepe  ca organism integru şi rezistenţa ei se manifestă  prin capacitatea de a  păstra 
integritatea funcţională a proceselor vitale.  În condiţii de insuficienţă acută de umiditate 
are loc perturbarea mediului apos intern şi dereglarea relaţiilor interactive dintre 
rădăcină – frunze –inflorescențe. În deosebi de afectate sunt rădăcinile şi inflorescenţele 
- punctele vulnerabile, unde are loc dereglarea integrității funcționale. Status-ul apei 
organelor supraterestre, în deosebi, a inflorescențelor, este dependent de activitatea de 
absorbție a sistemului radicular și de conductibilitatea hidraulică a lăstarului - livrarea 
apei spre punctele de creștere. 

Gradul de interacţiune dintre rădăcină şi lăstar este controlat de combinaţia nu  
numai a factorilor externi, dar şi interni, iar echilibrul funcţional este determinat de 
raportul eficacităţii funcţionale a rădăcinii şi lăstarului. 

Coordonarea proceselor funcționale și păstrarea integrității la nivel de organism 
sunt dependente de relațiile interactive dintre status-ul apei pe de o parte și activitatea 
fitohormonilor pe de altă parte. În condiții de secetă deshidratarea țesuturilor și 
inhibarea transportului în joncțiunea ”rădăcină – lăstar” condiționează dereglarea 
echilibrului fitohormonilor în aceste organe, pe de altă parte, administrarea exogenă 
a fitohormonilor contribuie la restabilirea / optimizarea echilibrată a status-ului lor la 
nivel de organism. Ameliorarea stării funcționale a plantelor de Ph. vulgaris L. prin  
administrarea exogenă a fitohormonilor este o urmare a optimizării stătus-ului apei 
în organe, ceea ce asigură stabilizarea relațiilor interactive în joncțiunea ”rădăcini – 
frunze – inflorescențe”.  
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Prin urmare, adaptarea adecvată a plantei la schimbarea condiţiilor din mediu 
depinde de capacitatea sa de integrare a semnalelor din exterior şi reacţia organelor 
asigurând prin aceasta răspunsul plantei ca un tot unic. Inducerea acelui sau altui 
mecanism de menţinere a homeostazei apei – închiderea accelerată a stomatelor, 
majorarea conductibilităţii hidraulice, extensia celulelor, acumularea osmoliţilor 
în celule - depinde de conţinutul fitohormonilor şi distribuţia lor între lăstar şi 
rădăcină: acumularea ABA în frunze condiţionează închiderea rapidă a stomatelor, 
iar redistribuirea lui în rădăcină contribuie la majorarea conductibilităţii hidraulice 
şi fluxului apei din rădăcini; acumularea AIA în zona creşterii frunzelor conduce la 
păstrarea creşterii celulelor prin alungire; schimbarea nivelului CK în lăstar ca urmare 
a inhibării fluxului lor din rădăcini şi vitezei de inactivare are drept urmare schimbarea 
intensităţii transpiraţiei. 

În dependenţă de strategia de reglare a status-ului apei, hormonii (ABA, AIA, 
CK) sau măresc absorbția apei, conductibilitatea hidraulică  şi fluxul apei din rădăcini, 
sau provoacă închiderea stomatelor. Ambele aceste  mecanisme asigură menţinerea 
hidratării plantelor.

Concluzii
1. Stresul hidric, condiţionat de secetă, cauzează perturbări în interrelaţiile funcţionale 

dintre organe ca consecinţă a deosebirilor principiale ale gradului de modificare a 
parametrilor status-ului apei, destrucţiilor oxidative şi schimbării activităţii enzimelor 
antioxidante în organe. Deosebit de afectate sunt inflorescențele și rădăcinile.

2. Administrarea exogenă a fitohormonilor, prin optimizarea status-ului apei, 
contribuie la stabilizarea relațiilor interactive dintre organe și păstrarea integrității 
funcționale.

3. Efectul produs de fitohormonii administrați exogen indirect confirmă ipoteza 
despre perturbarea relațiilor interactive în joncțiunea „rădăcină – lăstar – inflorescențe” 
ca urmare a inhibării transportului apei și fitohormonilor, precum și despre semnificația 
esențială a apei și fitohormonilor în coordonarea și integrarea funcțiilor plantei. 

4. Prin urmare, apa și fitohormonii reprezintă componente principale  de reglare şi 
coordonare a proceselor fiziologice a organismului vegetal.

5. S-a confirmat ipoteza înaintată de MC Intyre Gordon I. (1987), că apa pare a 
fi singura substanţă în plantă, care adecvat poate îndeplini o funcţie triplă: reglarea 
creşterii, reglarea activităţii metabolice şi integrarea funcţiilor la nivel de organism
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