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METABOLISMULUI COMPUŞILOR FOSFORICI LA PLANTELE
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Rezumat
Stresul hidric are o infl uenţă pronunţată asupra metabolismului compuşilor fosforici în
ţesuturile frunzelor, inducând reducerea conţinutului acestora, în deosebi al glucidelor
eterice în timpul fenofazei de înfl orire, al fosfolipidelor, glucidelor eterice şi acizilor nu-
cleici în timpul fenofazei de creştere a boabelor, al tuturor compuşilor organici în timpul
fenofazei de maturare a strugurilor şi majorarea pronunţată acelui anorganic. La plantele
care au suportat stres hidric în timpul vegetaţiei se observă majorarea conţinutului de
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compuşi fosforici în liberul corzilor de rod în perioada de iernare. Stresul hipotermic a
indus majorarea conţinutului de fosfor anorganic, macroergic, al fosfolipidelor, glucide-
lor eterice, acizilor nucleici, reducerea celui acido-solubil şi nucleotidelor la plantele so-
iului Traminer cu rezistenţă mai mică la secetă şi ger. Schimbări analogice, dar cu valori
mai reduse s-au produs şi la plantele soiului Pinot noir cu rezistenţă mai înaltă la ger.
Cuvinte cheie: plante viticole, compuşi fosforici, stresul hidric, stres hipotermic,
repercutări.
Depus la redacţie 22 iulie 2013
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Introducere
Viţa de vie este una din cele mai plastice culturi, care poate fi  cultivată în diferite

condiţii pedo-climatice. Această însuşire se datorează varietăţii mari a condiţiilor pe
care ea le-a întâlnit în decursul lungii sale evoluţii – de la locurile deschise cu insolaţie
puternică şi condiţii severe de umiditate până la pădurile umbroase cu soluri umede, în
rezultatul căreia planta s-a transformat din arbust în liană cu polaritate exprimată (1).

Cantitatea minimală de umiditate necesară plantelor de viţă de vie în diferite regi-
uni viticole variază între 400-500 mm pe an, coefi cientul hidrotermic (CHT) fi ind nu
mai mic de 0,6. Condiţiile optimale de creştere şi dezvoltare a acestei plante le avem
însă, când CHT este egal cu unu. Bilanţul de umiditate cu CHT = 2 prezintă un surplus
de umiditate. În a doua perioadă a vegetaţiei condiţiile optimale de umiditate le avem
când CHT este în jurul lui 0,7 (15).

În condiţiile Republicii Moldova tot mai des bântuie seceta, îndeosebi în ultimii 6-7
ani. Adesea CHT în prima perioada de vegetaţie se coboară la 0,4-0,5, iar în a doua –
la 0,2-0,1.Părerea conform căreia viţa de vie e considerată drept o cultură rezistentă la
secetă n-a contribuit la efectuarea studiilor în acest domeniu. Datele ştiinţifi ce publicate
de care dispunem se referă în fond la regimul hidric al plantelor, creşterii şi productivi-
tăţii plantaţiilor viticole irigate.

E constatat, că planta de viţă de vie este totuşi sensibilă la înrăutăţirea condiţiilor
de umiditate şi că aceasta se exprimă atât prin schimbarea parametrilor morfologici,
cât şi a proceselor fi ziologo-biochimice, a nivelului de productivitate. Aceste concluzii
au fost făcute pe baza datelor obţinute la studierea gradului de dezvoltare a suprafeţei
foliare şi a lăstarilor, fotosintezei, regimului hidric al organelor şi ţesuturilor, mărimii
şi calităţii roadei [2,3, 4, 11, şi a.].

Sub noţiunea de stres se percepe totalitatea modifi cărilor nespecifi ce ale metabolis-
mului care apar în organismul vegetal sub infl uenţa factorilor nefavorabili ai mediului
ambiant şi sunt însoţite de restructurarea potenţialului său de protecţie [5, 14].

Acţiunea neîndelungată a stresului induce în plante reacţii de protecţie, adaptare
(de răspuns) la condiţiile respective [5, 13, 16]. În cazul acţiunii îndelungate a factorilor
stresogeni schimbările iniţiale reversibile pot ieşi de sub controlul genomului plantei şi
trece în schimbări ireversibile care duc la pieirea organismului [14]. La plantele viticole
stresul poate fi  provocat de acţiunea mai multor factori externi sau interni şi combina-
ţiile dintre ei cum ar fi : valorile prea mici ori prea înalte ale pH-lui, surplusul de săruri
ori umiditate, seceta, defi citul ori surplusul de elemente minerale, doze supramaximale
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de pesticide şi erbicide, temperaturile foarte înalte ori scăzute din timpul iernii, radiaţia
înaltă ş.a. [12]

Stresul hidric provoacă degradarea şi vătămarea plantelor la diferite nivele de orga-
nizare ale acestora. Deshidratarea conţinutului celulelor, condiţionată de secetă, induce
pierderea turgorului, reducerea potenţialului hidric şi osmotic, intensităţii şi producti-
vităţii fotosintezei [13,14].

Stresul hipotermic produce schimbări semnifi cative în conţinutul şi componenţa
regulatorilor de creştere endogeni [10], proteinelor uşor solubile şi activităţii fermenta-
tive a plantelor [6,7,8,10,13, 14].

Scopul cercetărilor a fost evidenţierea particularităţilor metabolismului compuşilor
fosforici ca componenţi foarte importanţi în formarea şi manifestarea potenţialului de
rezistenţă a plantelor viticole la secetă şi ger în funcţie de acţiunea stresului hidric.

Obiecte de studiu şi metode
Drept obiecte de studiu au fost soiurile Pinot noir şi Traminer roz cu rezistenţă

diferită la secetă şi ger. Menţionăm că plantele de viţă de vie în condiţii de uscăciune
puternică numai a solului, nu se ofi lesc aşa cum acest proces se petrece la plantele altor
specii. Scăderea umidităţii solului sub nivelul de circa 30 – 25% produce îngălbenirea
frunzelor, începând cu cele de la baza lăstarilor, progresând spre vârful acestora pe mă-
sura scăderii în continuare a umidităţii până la 20…14% din capacitatea de câmp pentru
apă a solului (CCAS). Ofi lirea frunzelor şi a vârfurilor lăstarilor se petrece la tempera-
turi înalte şi umiditate foarte redusă (mai mică de 30%). Asemenea condiţii se creează
în camerele de fi totron, unde şi a fost înregistrată ofi lirea frunzelor. Noi considerăm că
plantele au devenit stresate hidric atunci când la majoritatea absolută din ele s-a îngăl-
benit 1/3 – ¼ din frunzele de la baza lăstarilor. Deci nu aşteptăm ca la toate plantele
expuse stresului să devină galbene 1/3 – ¼ din frunze, fi indcă în cadrul experienţei se
întâlnesc plante la care frunzele nu se îngălbenesc până şi atunci când la majoritatea
absolută din ele, devin îngălbenite mai mult de jumătate din frunze, şi ca regulă cad.

Conţinutul compuşilor fosforici a fost determinat conform metodelor cunoscute
(8), iar stresul hipotermic – prin îngheţarea coardelor în camera frigoriferă.

Rezultate şi discuţii
S-a constatat că stresul hidric timp de 11 zile în decursul fenofazei înfl oritului in-

duce reducerea în ţesuturile frunzelor a conţinutului de glucide eterice, acizi nucleici,
fosforului anorganic, organic şi acidosolubil la plantele ambelor soiuri; macroergic la
cele de Traminer, şi o uşoară creştere la plantele de Pinot noir. Seceta dură de 14 zile
în această perioadă a vegetaţiei a produs reducerea conţinutului de fosfor organic, ma-
croergic şi glucidelor eterice la plantele ambelor soiuri, a nucleotidelor la cele de Pinot
şi creşterea conţinutului de fosfor anorganic la ambele soiuri. In rezultatul stresării
plantelor timp de 11 şi 14 zile, cea mai pronunţată reducere au suferit glucidele eterice
(de 1,5 ori la plantele de Traminer, 1,6 ori la cele de Pinot noir) şi fosforul anorganic,
conţinutul căruia s-a majorat (de 1,4 ori la Traminer şi de 1,2 ori la Pinot). După 4 zile
de la trecerea plantelor la condiţiile optimale de umiditate a fost înregistrată reducerea
conţinutului fosforului anorganic, organic şi acidosolubil, fosfolipidelor şi acizilor nu-
cleici la plantele de Traminer, fosforului anorganic, organic, glucidelor eterice şi nucle-
otidelor la cele de Pinot noir; creşterea pronunţată (de 2,2 ori) a conţinutului de fosfor
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macroergic la ambele soiuri. Prelungirea condiţiilor optimale de umiditate, până la 10
zile, a indus scăderea conţinutului de fosfor macroergic, fosfolipidelor, nucleotidelor,
acizilor nucleici, majorarea conţinutului doar de fosfor organic şi al glucidelor eterice
la plantele ambelor soiuri. În general, glucidele eterice sunt foarte sensibile la condiţiile
de umiditate. Astfel, conţinutul acestor compuşi la plantele de Pinot expuse stresului
hidric timp de 11 zile în perioada de înfl orire s-a micşorat cu 40%, iar după 10 zile de
reparare s-a mărit cu 50%. Schimbări analogice au fost înregistrate şi la soiul Traminer
roz. Unei pronunţate scăderi a fost supus şi fosforul macroergic, cu 35%, la plantele de
Traminer şi cu 17% la soiul Pinot.

Tabelul 1 Particularităţile metabolismului compuşilor fosforici în ţesuturile frunzelor
soiului Traminer roz, în funcţie de acţiunea stresului hidric, μg/kg s.u.

Fenofaza Varianta

Fosfor
Fosfo-
lipide

Glu-
cide

eterice

Nu-
cleo
tide

Acizi
nucleici

mac-
ro-

ergic

an-
or-

ganic

acido-
solubil

or-
ganic

Înfl orirea

Martor 17,8 765 1268 512 746 230 282 775

Secetă 11 zile 17,4 771 1215 443 789 160 283 723

Martor 22,4 584 1061 477 801 309 168 734

Secetă 14 zile 20,2 817 1252 435 819 242 193 717

Martor 18,3 626 1159 533 872 360 173 774

Reparaţie 4 zile 26,6 616 1117 500 698 165 356 709

Reparaţie 10
zile

17,2 541 1057 516 647 269 247 614

Creşterea
bobului

Martor 18,5 604 1167 562 701 254 309 553

Secetă 7 zile 17,9 781 1302 520 797 306 215 661

Secetă 14 zile 18,0 834 1462 628 655 329 299 485

Reparaţie 3 zile 21,7 1231 1852 621 407 329 292 629

Maturarea
strugurilor

Martor 23,9 3031 5077 2045 415 209 1837 596

Secetă 11 zile 24,3 2196 3956 1760 450 330 1430 621

Secetă 16 zile 20,1 2951 3919 968 433 231 665 478

Reparaţie 2 zile 23,2 2874 4534 1661 591 342 1295 755

Deci, trecerea plantelor la condiţiile optimale de umiditate a fost urmată de o scă-
dere semnifi cativă a compuşilor fosforici în frunze, precum şi al celor bogaţi în energie
(fosforul macroergic, acizii nucleici, nucleotidele) şi creşterea celor cu greutate mole-
culară mai mică, îndeosebi a glucidelor eterice. Scăderea conţinutului acestor compuşi
poate fi  condiţionată, probabil, de hidroliza şi implicarea componenţilor acestora în
sinteza altor compuşi fosforici. In cazul plantelor soiului Traminer a fost înregistrată o
creştere esenţială numai a conţinutului de glucide eterice (cu 39%).

Stresul hidric timp de 7 zile a plantelor de Traminer în decursul fenofazei de creşte-
re a boabelor a provocat o scădere semnifi cativă a conţinutului de nucleotide şi relativ
neînsemnată a celui de fosfor organic şi macroergic. Conţinutul celorlalte fracţii s-a
majorat, îndeosebi al fosforului anorganic. La plantele de Pinot stresul a indus redu-
cerea pronunţată (cu 33%) a conţinutului fosforului macroergic şi majorarea celorlalte
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fracţii. După 14 zile de stres, la soiul Pinot a fost înregistrată o creştere a conţinutului
fosforului macroergic şi reducerea concentraţiei celorlalte fracţii, iar la Traminer - re-
ducerea conţinutului de acizi nucleici, lipide fosforice şi creşterea conţinutului restului
de fracţii. Cea mai pronunţată scădere au suferit lipidele fosforice, concentraţia cărora
s-a redus de 1,8 ori la soiul Traminer şi de 1,6 ori la Pinot. Se ştie că fosfolipidele
deopotrivă cu proteinele sunt componente principale ale structurii membranelor, fi ind
foarte sensibile la acţiunea condiţiilor mediului ambiant [5]. După 3 zile de vegetaţie,
în condiţii optimale de umiditate a fost înregistrată majorarea conţinutului de compuşi
fosforici la plantele ambelor soiuri, cu excepţia fosfolipidelor la Traminer, conţinutul
cărora s-a redus. Probabil, pentru plantele acestui soi, termenul de 3 zile a fost prea
scurt pentru inducerea tuturor reacţiilor de „reparaţie”, în raport cu a plantelor de Pinot,
care sunt mai rezistente la secetă.

Tabelul 2 Infl uenţa stresului hidric asupra conţinutului de compuşi fosforici în frunze,
soiul Pinot noir, μg/kg s.u.

Fenofaza Varianta

Fosfor
Fosfo-
lipide

Glucide
eterice

Nu-
cleo-
tide

Acizi
nu-

cleici
macro-
ergic

anor-
ganic

acido-
solu-
bil

or-
ganic

Înfl orirea

Martor 16,3 691 1267 576 662 221 355 766

Secetă11 zile 17,1 662 1050 498 716 133 265 689

Martor 20,2 614 1239 625 741 324 301 753

Secetă 14 zile 18,5 723 1212 490 814 247 243 717

Martor 18,8 687 1209 522 773 332 190 667

Reparaţie 4 zile 22,3 529 996 457 652 152 315 772

Reparaţie 10 zile 18,6 617 1124 507 508 303 204 717

Creşterea
bobului

Martor 20,5 637 1169 532 657 303 229 553

Secetă 7 zile 18,6 742 1327 585 774 289 295 724

Secetă 14 zile 17,5 733 1229 496 437 235 261 540

Reparaţie 3 zile 23,4 984 1610 636 526 295 332 737

Recapitulând rezultatele expuse ce vizează infl uenţa stresului hidric numai asupra
conţinutului de fosfor macroergic în timpul fenofazei de creştere a boabelor, observăm
că scăderea conţinutului acestei „valute” energetice în ţesuturile frunzelor soiului cu
rezistenţă mai mică la secetă, se realizează la acţiunea de durată mai scurtă, iar la cel cu
rezistenţă mai înaltă – la acţiunea mai îndelungată a stresfactorului hidric.

Faza de maturare a bobului este marcată prin conţinutul mai înalt al fosforului
macroergic, anorganic, organic, acido-solubil şi al nucleotidelor. Stresul hidric în tim-
pul acestei fenofaze a indus la plantele de Traminer o mică majorare a conţinutului de
nucleotide, fosforului macroergic şi reducerea concentraţiei celorlalte fracţii, îndeosebi
a glucidelor eterice (cu 37%), fosforului anorganic şi organic (respectiv cu 28 şi 14%),
a fosforului acido-solubil şi nucleotidelor (cu cîte 22%). Prelungirea stresului cu 5 zile
a provocat reducerea conţinutului nucleotidelor (de 2 ori), fosforului organic (de 1,8
ori), glucidelor eterice (de 1,4 ori), acizilor nucleici (de 1,3 ori), fosforului macroergic
(de 1,2 ori) în raport cu conţinutul acestora de după 11 zile de stres. Doar după 2 zile
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de la trecerea soiului Traminer la regimul optim de umiditate a fost înregistrată o mică
scădere a conţinutului de fosfor anorganic şi majorarea celorlalte fracţii, mai cu seamă
a nucleotidelor (de circa 2 ori), fosforului organic (de 1,7 ori) şi a acizilor nucleici (de
1,6 ori). Din datele prezentate observăm că cele mai pronunţate schimbări în metabolis-
mul compuşilor fosforici în ţesuturile frunzelor sub acţiunea stresului hidric se produc
în timpul fenofazei de maturare a boabelor. Stresul de lungă durată în această perioadă
provoacă reducerea conţinutului tuturor compuşilor fosforici organici, îndeosebi a nu-
cleotidelor şi acizilor nucleici.

Tabelul 3 Particularităţile metabolismului compuşilor fosforici în liberul corzilor de
rod în funcţie de stresul hidric, hipotermic (-20°C) şi genotip, μg/g s. u.

Varianta
Fosfor

Fosfo-
lipide

Glucide
eterice

Nucleo-
tide

Acizi
nu-

cleici
macro-
ergic

anor-
ganic

acido-
solubil

organic

Pinot noir, Până la îngheţare
martor 8,6 655 1600 945 264 566 379 251

I stres 8,9 739 2138 1419 258 653 767 242

II stres 9,3 611 2138 1527 276 595 932 229

După îngheţare
martor 12,6 622 1589 967 261 629 338 230

I stres 11,3 556 1559 1003 308 523 480 267

II stres 10,7 645 1868 1221 294 710 511 251

Traminer roz, Până la îngheţare
martor 9,0 771 1797 1026 246 657 369 241

I stres 10,1 863 2332 1469 250 657 811 243

II stres 9,3 693 2223 1530 254 529 1000 249

III stres 7,9 983 1938 956 236 554 401 198

După îngheţare
martor 11,8 562 1523 961 304 540 421 281

I stres 11,8 944 1894 950 289 685 265 236

II stres 11,6 888 2104 1216 277 647 569 300

III stres 9,3 1171 2432 1261 275 666 596 239

Aşadar, stresul hidric are o infl uenţă pronunţată asupra metabolismului compuşi-
lor fosforici în frunzele viţei de vie. Schimbările referitoare la amplituda reacţiilor şi
tendinţa proceselor metabolice provocate de stres, depind de faza de dezvoltare, ge-
notip şi intensitatea acţiunii factorului stresogen. O infl uenţă mai pronunţată stresfac-
torul hidric induce în schimbarea conţinutului de glucide eterice, fosforului organic
şi anorganic, acizilor nucleici şi nucleotidelor. Unor schimbări mai mici sunt supuse
fosfolipidele şi fosforul macroergic. Se observă o anumită legitate - micşorarea con-
ţinutului unor fracţii şi mărirea concomitentă a altora. Astfel, reducerea conţinutului
fosforului organic în majoritatea variantelor este însoţită de creşterea fracţiei fosforului
anorganic şi invers. Procese analogice au loc şi în cazul glucidelor eterice dintr-o parte,
a fosfolipidelor şi nucleotidelor pe de alta, respectiv - a fosfolipidelor şi fosforului
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macroergic. Dar nu s-a observat o scădere echivalentă a fosforului anorganic, creştere a
fracţiei organice şi invers. Sunt cazuri de scădere concomitentă a conţinutului de fosfor
organic şi anorganic sau creşterea lui.

Majorarea conţinutului de fosfor anorganic în ţesuturile plantelor viticole, în
condiţii extremale de umiditate poate fi  efectuată prin absorbţie din sol ori în rezultatul
hidrolizei unor compuşi fosforici organici sub infl uenţa anumitor factori, în cazul de
faţă - al stresului hidric. Să admitem că în condiţii extreme de secetă această majorare a
conţinutului fosforului anorganic este efectuată (deşi este foarte difi cilă) prin absorbţie
din sol, în ambele cazuri, însă el nu este inclus în careva fracţii de compuşi organici şi
în procesele metabolice semnifi cative.

Dacă în asemenea condiţii extremale de umiditate se observă scăderea conţinutului
total de fosfor atunci, după toate probabilităţile, are loc stoparea absorbţiei fosforului
din sol concomitent cu creşterea masei organismului vegetal pe baza substanţei
organice fotosintetizate cu folosirea rezervelor fosforice endogene din plantă. Soiului
mai rezistent la secetă şi ger îi este caracteristică o stabilitate mai mare a compuşilor
fosforici în condiţii de stres hidric.

Referindu-ne la infl uenţa generală a stresului hidric asupra compuşilor fosforici
e necesar de subliniat caracterul distructiv al infl uenţei secetei ca factor stresogen
asupra acestor compuşi, fi indcă preponderent au loc procese de distrugere a compuşilor
fosforici cu greutate moleculară mare şi creşterea conţinutului celor cu greutate
moleculară mai mică. Scade conţinutul de acizi nucleici, nucleotide, fosfor macroergic
şi creşte conţinutul fracţiilor de fosfor anorganic, acido-solubil şi glucidelor eterice.

Stresul hidric din perioada de vegetaţie a avut o postinfl uenţă semnifi cativă asupra
conţinutului compuşilor fosforici şi în timpul iernării plantelor (tab.3). În general,
plantele care au suportat stres hidric în timpul vegetaţiei au un conţinut mai înalt de
compuşi fosforici în perioada de iernare comparativ cu al celor nestresate.

Astfel la soiul Pinot, stresat hidric în timpul vegetaţiei, conţinutul de nucleotide s-a
majorat de 2,4 ori, al fosforului organic de 1,6 ori, fosforului acido-solubil de 1,3 ori
şi al celui macroergic de 1,1 ori. Cea mai mică infl uenţă a stresului hidric din timpul
vegetaţiei au suportat-o fosfolipidele, conţinutul cărora nu s-a modifi cat semnifi cativ
în timpul iernării plantelor. Schimbări similare au fost înregistrate şi la plantele de
Traminer.

Rezultatele expunerii la temperaturi scăzute a plantelor care în timpul vegetaţiei nu
au suportat stresul hidric diferă de cele care au fost stresate hidric în această perioada.
Astfel conţinutul de fosfor organic, acido-solubil şi al fosfolipidelor la plantele de Pinot
noir nestresate hidric în timpul vegetaţiei şi expuse stresului hipotermic în perioada de
iernare nu a suferit schimbări esenţiale, iar conţinutul de nucleotide şi acizi nucleici
s-a redus. La soiul Traminer a scăzut conţinutul de fosfor anorganic, acido-solubil şi
glucidelor eterice, majorându-se cel al nucleotidelor.

Stresul hipotermic a indus majorarea conţinutului de fosfor macroergic şi anorga-
nic, al fosfolipidelor, glucidelor eterice, acizilor nucleici şi reducerea conţinutului de
fosfor organic, acido-solubil şi nucleotidelor la soiul Traminer stresate hidric în timpul
vegetaţiei. Schimbări identice dar cu valori mai reduse au fost observate şi la plantele
soiului Pinot noir cu rezistenţă mai înaltă la ger.
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Concluzii
1. În linii generale, stresul hidric are o infl uenţă distructivă asupra compuşilor fo-

sforici, fi indcă preponderent au loc reacţii de reducere a conţinutului compuşilor fosfo-
rici cu greutate moleculară mare şi creşterea conţinutului celor cu greutate moleculară
mai mică.

2. Stresul hidric are o infl uenţă pronunţată asupra metabolismului compuşilor fo-
sforici în ţesuturile frunzelor, inducând reducerea conţinutului de compuşi fosforici, în
deosebi al glucidelor eterice, în timpul fenofazei de înfl orire, al fosfolipidelor, gluci-
delor eterice şi acizilor nucleici în timpul fenofazei de creştere a boabelor şi majorarea
pronunţată a celui anorganic.

3. În timpul fenofazei de creştere a boabelor la plantele soiului Traminer se observă
reducerea conţinutului de fosfor macroergic la acţiunea de durată mai scurtă, iar la cele
de Pinot cu rezistenţă mai înaltă la secetă – la infl uenţa de durată mai lungă a stresului
hidric. Deci soiului cu rezistenţă mai înaltă la ger îi este caracteristică o stabilitate mai
mare a compuşilor fosforici bogaţi în energie.

4. Cele mai pronunţate schimbări în metabolismul compuşilor fosforici în ţesuturile
frunzelor sub acţiunea stresului hidric se efectuează în timpul fenofazei de maturare a
boabelor care este marcată prin conţinutul mai înalt al fosforului macroergic, anorga-
nic, organic, acido-solubil şi al nucleotidelor. Stresul de lungă durată provoacă reduce-
rea conţinutului compuşilor fosforici organici şi majorarea celui de fosfor anorganic.

5. La plantele care au suportat stres hidric în timpul vegetaţiei se observă majorarea
conţinutului de compuşi fosforici în liberul corzilor de rod în perioada de iernare.

6. Stresul hipotermic a indus majorarea conţinutului de fosfor anorganic, macroer-
gic, al fosfolipidelor, glucidelor eterice, acizilor nucleici şi reducerea celui acido-solu-
bil şi nucleotidelor la plantele soiului Traminer cu rezistenţă mai mică la secetă şi ger.
Schimbări analogice, dar cu valori mai reduse s-au produs şi la plantele soiului Pinot
noir cu rezistenţă mai înaltă la ger.
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