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Introducere

Problema rezistenţei plantelor de cultură la acţiunea diferitor tipuri de paraziţi 
rămâne şi până în prezent actuală, deoarece reprezintă un fenomen biologic complicat, 
condiţionat de un şir întreg de factori care, în mare măsură, servesc drept piedică în 
calea penetrării acestora în plantă. 

În literatură există multe date referitoare la caracteristica particularităţilor 
morfologice şi biologice ale lupoaiei (Orobanche cumana Wallr.) [9, 14], factorii care 
contribuie la inhibarea germinării seminţelor acestei plante parazit [4, 16], ameliorarea 
condiţiilor de cultivare a  orii-soarelui şi diverse metode de obţinere a varietăţilor 
rezistente la lupoaie [6, 10, 14]. De asemenea întâlnim numeroase cercetări ce ţin de 
reacţia de răspuns a plantelor faţă de parazit exprimată prin sporirea activităţii catalazei 
şi peroxidazei [1, 2], modi carea conţinutului acizilor nucleici [8, 12].

E cunoscut faptul că factorii abiotici, şi nu în ultimul rând temperatura, reprezintă 
indicele cheie ce in uenţează interacţiunea gazdă-parazit [11]. Temperaturile ridicate 
facilitează germinarea seminţelor de lupoaie şi respectiv duc la creşterea nivelului de 
infecţie [5, 7, 16], însă după alte surse [4] creşterea temperaturii determină expresia 
mecanismelor de rezistenţă, într-o corelaţie polinomă, cauzând astfel degradarea şi 
moartea parazitului.

În acest context prezenta lucrarea are scopul de a studia interrelaţiile gazdă - parazit 
- temperatură la diferite genotipuri de  oarea-soarelui.
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Materiale şi metode

Caracteristica obiectului de studiu. Drept obiect de studiu au servit seminţele a 
doi hibrizi de  oarea-soarelui (Valentino şi Xenia) şi liniile lor parentale, oferite de către 
CCŞ “Magroselect” SRL Soroca. Pentru testarea genotipurilor respective s-a utilizat 
lupoaia colectată de la plantele de  oarea-soarelui, cultivate în vara anului 2006 în zona 
de centru a Republicii Moldova. Seminţele de lupoaie au fost separate de in orescenţe, 
uscate şi păstrate la temperatura camerei.

Condiţiile de cultivarea in vivo. Inocularea arti cială a plantelor a fost efectuată 
în vase de vegetaţie, în care s-a introdus mixtura de sol (nisip : turbă, 1:1, v/v) uniform 
infectată cu seminţe de lupoaie (la 200 g amestec s-a adăugat 30 mg seminţe) [9]. 
Plantele au fost crescute în două variante cu divers regim de temperatură, fotoperioada 
de 14-16 ore şi umiditatea de 60%. 

Metodele de cercetare Materialul a fost colectat după o săptămână din momentul 
apariţiei lupoaiei la suprafaţa solului. Parametrii morfo ziologici au fost determinaţi 
prin metode standard [3]. Numărul total de ataşamente de lupoaie s-a determinat la 
binocularul MBS-9.

Prelucrarea datelor. Analiza statistică a datelor experimentale s-a efectuat după 
[17] cu utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel. 

Rezultate şi discuţii

Procesele morfologice la diferite genotipuri de  oarea-soarelui în mare măsură 
depind de reacţia de răspuns a acestora la condiţiile nefavorabile ale mediului şi de 
capacitatea de aşi modi ca mecanismele de adaptare la factorii de stres. Unul dintre 
factorii de stres, la etapa iniţială de dezvoltare a plantelor, este temperatura care 
in uenţează creşterea şi dezvoltarea atât a plantelor de cultură, cât şi a paraziţilor 
acestora.

Studiul in uenţei temperaturii asupra gradului de infecţie s-a efectuat în două 
variante experimentale care substanţial se deosebesc după condiţiile de creştere şi 
dezvoltare. Astfel, prima experienţă (varianta I) a fost realizată la temperatura medie 
(Tm) a aerului de 15°C, variind între 10-18°C, Tm a solului - 13°C, cu o variaţie între 
8-17°C; cea de-a doua experienţă (varianta II) s-a efectuat la Tm a aerului de 28°C, 
variind de la 23-31°C, iar Tm a solului - 25°C, variind între 21-30°C ( g.1.).

Plantele crescute în condiţiile variantei I au fost cultivate şi au atins fazele 
preconizate în experiment timp de 11 săptămâni (77 zile), pe când cele din varianta 
II - 6 săptămâni (42 zile). În ambele cazuri plantele au atins faza de 4 - 5 frunzuliţe 
adevărate. Primele genotipuri de  oarea-soarelui, care au răsărit la suprafaţa solului în 
varianta I au fost hibridul Xenia şi linia ♀ a acestuia (la a 2 zi de la plantare), apoi a 
răsărit hibridul Valentino (la a 3 zi), Valentino ♂ (la a 4 zi), Valentino ♀ (la a 5 zi) şi 
Xenia ♂ (după 7 zile).

În cazul variantei II, cu temperatura medie a aerului de 28 °C toate plantele 
au răsărit în primele trei zile din momentul plantării, genotipurile hibride (Xenia şi 
Valentino) ca şi în cazul variantei I au apărut printre primele. 

Temperaturile joase, deci, au determinat atât întârzierea germinării şi răsăririi 
genotipurilor de  oarea-soarelui studiate, cât şi apariţia primei perechi de frunze 
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adevărate. Astfel la varianta I faza primei perechi de frunze adevărate s-a evidenţiat 
după 15-25 zile, în dependenţă de genotip, în timp ce la varianta II - la 8-10 zile, iar 
faza de butonizare s-a atestat doar la hibridul Valentino după 11 săptămâni de creştere 
şi dezvoltare, la varianta II – după 6 săptămâni la hibrizii Valentino şi Xenia ( g.1.).

Temperatura in uenţează atât creşterea şi dezvoltarea  orii-soarelui, cât şi 
dezvoltarea paraziţilor acesteia. Numeroase raporturi au arătat că germinarea seminţelor 
de lupoaie este accelerată de temperaturi ridicate, cu creşterea ulterioară a nivelului de 
infecţie, în timp ce temperaturile joase reţin dezvoltarea parazitului.[5, 7, 11, 15], care 
s-au constatat şi în cazul experienţei noastre.

Fig. 1. Condiţiile model ale experimentului: A – varianta I, B – varianta II
- răsărirea platulelor,        - faza I pereche de frunzuliţe,     

 - apariţia lupoaiei la suprafaţă,      - faza de butonizare

Astfel în varianta I apariţia parazitului la suprafaţa solului nu s-a observat pe 
parcursul creşterii plantelor timp de 11 săptămâni,  ind doar depistată numai pe sistemul 
radicular. În varianta II lupoaia a apărut la suprafaţa solului la cea de-a 4 săptămână 
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(după 31 zile) la hibridul Xenia, mai târziu la linia paternă a acestuia şi la linia maternă 
a hibridului Valentino.

Temperatura optimă de germinare a O. cumana este de 20° C [4], iar după Sauerbon 
[11] germinarea şi ataşarea parazitului are loc în intervalul de 20/10 – 25/15 °C(zi/
noapte), pe când la linia inbridă HA-89 s-a observat un grad de atac mare la temperatura 
de 15° C şi scade odată cu creşterea acesteia [13]. Deci populaţiile de O. cumana sunt 
capabile să infecteze  oarea-soarelui într-un spectru larg de temperaturi, până la 27°C, 
variind în dependenţă de genotipul  orii-soarelui, cât şi de populaţia de lupoaie. 

Rezultatele cercetărilor nu au scos în evidenţă o legitate strictă între temperatură 
– genotip - infecţie. Astfel, în varianta I, la două dintre liniile parentale studiate (Xe-
nia♂ şi Valentino♀) s-a constatat o creşterea a gradului de infecţie, iar la celelalte 
două linii (Xenia♀ şi Valentino♂) o diminuare, pe când la varianta II s-a observat o 
reacţie inversă a liniilor parentale. La hibrizi, gradul de infecţie în variantele studiate, 
s-a menţinut la nivelul limitei semni cative a diferenţei, ceea ce denotă o labilitate 
şi adaptare a genotipurilor heterozigote la condiţiile mediului. Cu toate acestea com-
parând între ei formele hibride s-a constatat că Valentino F

1
 este mai sensibil la atacul 

parazitului ( g.2.)  ind atestat cel mai mare grad de infecţie ceea ce s-a relevat şi în 
studiile anterioare [10]. 

Fig.2. In uenţa temperaturii asupra dezvoltării ataşamentelor de lupoaie la diferite 
genotipuri de  oarea-soarelui.

În ceea ce priveşte cota procentuală de infecţie al genotipurilor studiate, s-a constata 
că la temperaturile înalte aceasta creşte cu 8-33% la ambele variante cu excepţia liniei 
materne Valentino la care se atestă o scădere cu 40%. 

Variaţia temperaturii şi infecţia cu lupoaie au determinat modi carea indicilor 
morfologici. S-a constatat că genotipurile cercetate, supuse stresului biotic stagnează 
în dezvoltare, rămân pipernicite, cu tulpini subţiri şi formează capitule mici. 

Datele din literatură relevă că în cazul unui atac timpuriu, plantele nu formează 
calatidii sau, dacă formează, acestea sunt mici, degenerate cu majoritatea seminţelor 
seci. Când atacul se produce în stadiul de dezvoltare mai avansat, simptomele sunt slab 
vizibile, gravitatea acestora  ind dependentă de intensitatea atacului [14].

Astfel, la varianta I s-a observat la unele genotipuri o diminuare a înălţimii 
plantelor atacate de parazit, cum ar   hibridul Xenia şi forma maternă a acestuia, ce au 
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dimensiuni mai joase cu 2 – 6 cm faţă de martor, excepţie făcând doar linia paternă, la 
care înălţimea plantelor este la nivelul martorului (tabelul1). 

Tabelul 1. Variaţia înălţimii plantelor de  oarea - soarelui la interacţiunea  gazdă - 
parazit - temperatură 

Geno-
tipul

Varianta I Varianta II 

Înălţimea  plantelor, cm % faţă  
de mar-

tor

Înălţimea  plantelor, cm % faţă 
de mar-

tormartor infectat martor infectat

♀ 36,95 ± 1,46 34,75 ± 1,46 94,1 38,76 ± 2,57 32,71 ± 4,64* 84,4

♂ 12,82 ± 4,70 13,89 ± 2,5 108,3 24,91 ± 3,89 13,88 ± 2,55** 55,7

F
1

37,44 ± 3,25 31,35 ± 3,4* 83,7 40,83 ± 2,01 31,0 ± 2,84* 75,9

♀ 34,5 ± 4,58 33,35 ± 4,26 96,7 26,71 ± 3,38 30,58 ± 3,39 114,5

♂ 23,64 ± 3,24 25,13 ± 3,13 106,3 33,45 ± 2,98 29,12 ± 2,48* 87,1

F
1

39,8 ± 2,41 41,95 ± 2,33 105,4 44,94 ± 2,16 37,73 ± 1,51* 83,9

* - diferenţa este statistic autentică cu un prag de semni caţie de 95%
** - diferenţa este statistic autentică cu un prag de semni caţie de 99%

Această legitate se observă şi în cazul variantei II, atestându-se diminuarea creşterii 
plantelor cu 16 – 54% în comparaţie cu martorul, mai evidentă  ind la linia paternă (cu 
11,03 cm).

Hibridul Valentino şi formele parentale ale acestuia se caracterizează prin valori 
mai stabile  ale înălţimii în varianta I, iar în unele cazuri se observă o majorare 
nesemni cativă cu 1,5 - 2 cm la varianta infectată. Spre deosebire de linia paternă şi 
hibrid înălţimea plantelor la linia maternă rămâne la nivelul martorului, în timp ce în 
cazul variantei II la această linie se observă o creştere a plantelor în înălţime depăşind 
martorul cu 4 cm, dar această majorare se încadrează în limitele semni cative ale 
diferenţei. Totodată menţionăm că linia paternă şi hibridul pe fondal infectat, se 
caracterizează printr-o scădere vădită a creşterii plantelor în înălţime cu 4,5 - 7 cm 
în comparaţie cu martorul. Această  diminuare corelează cu dezvoltarea intensivă a 
ataşamentelor de lupoaie pe sistemul radicular a acestor genotipuri ( g. 2.). 

Productivitatea  plantelor depinde în mare măsură de numărul de frunze a plantelor 
şi de suprafaţa foliara, deoarece plantele ce nu ating o suprafaţă optimală sunt mai puţin 
productive. 

In uenţa temperaturii şi a parazitului asupra numărului de frunze nu s-a manifestat 
vădit (tabelul 2). Numărul de frunze la o plantă se a ă în limitele 6 - 9 şi variază mai 
mult în dependenţă de genotip şi mai puţin de factorii studiaţi.

O micşorare mai pronunţată sub in uenţa lupoaiei se relevă în cazul variantei II, 
unde la toate genotipurile cu excepţia liniei materne (Valentino), se constată o creştere 
nesemni cativă. La varianta I majoritatea genotipurilor se menţin la nivelul martorului, 
pe când la celelalte se observă o micşorare. Însă nu întotdeauna numărul de frunze 
asigură o suprafaţă foliară optimală, ci suprafaţa  ecărei frunze în parte poate dezvolta 
un aparat foliar productiv. Determinând suprafaţa foliara ( g. 3.), am constatat că acest 
parametru se schimbă esenţial sub in uenţa temperaturii şi a lupoaiei.
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Tabelul 2. Variaţia numărului de frunze la diferite genotipuri de  oarea–soarelui la 
interacţiunea gazdă - parazit - temperatura 

Genotip
Varianta I Varianta II 

Numărul de frunze %faţa de 
martor

Numărul de frunze % faţa 
de mar-

tormartor infectat martor infectat

♀ 8,1 ± 0,33 7,54 ± 0,64 93,08 9,33 ± 0,83 8,50 ± 1,21 91,1

♂ 6,25 ± 2,02 6,88 ± 0,61 110,04 8,60 ± 0,78 7,80 ± 1,30 90,7

F
1

8,45 ± 0,85 8,09 ± 0,29 95,74 9,50 ± 1,10 8,54 ± 0,88 100,5

♀ 9,0 ± 1,24 7,0 ± 0,72 77,8 7,4 ± 1,78 8,00 ± 1,24 108,1

♂ 7,1 ± 0,67 7,16 ± 0,56 100,1 8,75 ± 0,61 7,69 ± 0,41 87,9

F
1

9,1 ± 0,76 9,45 ± 0,53 103,85 8,92 ± 0,65 7,85 ± 066 88,0

Fig.3. Modi carea suprafeţei foliare (cm² / plantă) la diferite genotipuri de  oarea-
soarelui la interacţiunea gazdă - parazit – temperatură. 

Astfel, la hibridul Xenia şi linia maternă a acestuia din varianta I, suprafaţa foliară 
a plantelor infectate scade cu 29-39%, excepţie făcând linia paternă, având suprafaţa 
foliara mai sporită cu 36,5% faţă de martor. Această legitate însa, nu se depistează în 
condiţiile de cultivare la varianta II, observâdu-se o diminuare a suprafeţei foliare a 
plantelor infectate cu lupoaie, cu 12,4-35%. Excepţie prezintă hibridul F

1
 care rămâne 

la nivelul martorului.
Hibridul Valentino şi linia lui maternă se caracterizează printr-o scădere vădită a 

suprafeţei foliare, cu 30 –37% faţa de martor,  ind in uenţată atât de temperatură, cât 
şi de lupoaie, ceea ce nu se relevă la linia paternă având valori la nivelul martorului. În 
cazul variantei II la plantele infectate cu lupoaie se relevă o diminuare semni cativă a 
suprafeţei foliare la toate genotipurile cercetate, cu circa 38% faţă de martor, cu excepţia 
hibridului Xenia, la care acest parametru se menţine la nivelul martorului.

Deci, din datele obţinute rezultă că temperatura are un rol primordial în interrelaţia 
planta gazdă – parazit.  
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Concluzii

Temperaturile joase reţin dezvoltarea parazitului, astfel încât acesta nu afectează 
planta gazdă, în timp ce temperaturile înalte grăbesc creşterea şi dezvoltarea parazitului 
şi respectiv diminuarea indicilor morfo- ziologici precăutaţi.

Rezultatele cercetărilor au scos în evidenţă că gradul de infecţie, la hibrizii Xenia şi 
Valentino în variantele studiate, s-a menţinut la nivelul limitei semni cative a diferenţei, 
ceea ce denotă o labilitate şi adaptare a genotipurilor heterozigote la condiţiile mediului. 
Totodată comparând aceste genotipuri hibride, s-a constatat că Valentino F

1
 este mai 

sensibil la atacul parazitului,  ind atestate cele mai multe ataşamente pe rădăcini.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului instituţional 06.407.026  nanţat de 
CSŞDT al AŞM.
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PRESIUNEA HIDROSTATICĂ ŞI SUPEROXIDDISMUTAZA – 
INDUCTORI AI REACŢIEI NESPECIFICE A PLANTELOR LA 

ACŢIUNEA SECETEI.

Anastasia Ştefîrţă, Lilia Brînză 

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Introducere

Problema evaluării mecanismelor nespeci ce, ce conferă rezistenţă mezo telor 
de cultură în condiţii de secetă moderată, actualmente se a ă pe prim plan în vizorul 
cercetătorilor [21-23]. Se consideră legitimă ideea, că răspunsul nespeci c al 
organismului vegetal la acţiunea celor mai diferiţi factori stresogeni, inclusiv a secetei, 
este activarea oxigenului molecular şi apariţia „stresului oxidativ” [21; 27; 30], cu toate 
că astfel de cercetări sunt puţine şi destul de fragmentare.   Se ştie, că seceta, provoacă 
micşorarea viabilităţii celulelor ca consecinţă a trecerii lipidelor membranare din faza 
normală lichid-cristalină în faza de gel, asociată cu pierderea selectivă a acizilor graşi 
şi mărirea permeabilităţii membranelor pentru apă. În afară de efectul direct asupra 
membranelor, deshidratarea induce stresul oxidativ şi supraproducţia în reacţiile 
Gabber-Wais şi Fenton a formelor reactive de oxigen (FRO), asociate cu afectările 
celulare [16]. Majorarea conţinutului  FRO este una din primele reacţii nespeci ce 
a organismului vegetal la acţiunea, fără excepţie, a tuturor factorilor nefavorabili, 
inclusiv şi a de citului de umiditate, acesta din urmă  ind cel mai violent [19; 20; 
25]. Deplasarea echilibrului „oxidativ – antioxidativ” în direcţia activării proceselor 
oxidării peroxidice în membrane cauzează declanşarea stării de stres la acţiunea 
oricărui factor nefavorabil [17; 18], iar semnal (trigger) pentru inducerea stres-reacţiei 
serveşte sistemul superoxidsintazic. Eliminarea consecinţelor acţiunii stresului 
oxidativ asupra organismului este asigurat de sistemul de protecţie antioxidativă [1; 
8; 12], un component important al căruia sunt  enzimele antioxidative, ce participă 
la inactivarea superoxid radicalului, peroxidului de hidrogen şi hidroxid radicalilor.
Graţie funcţionării sistemelor de protecţie antioxidativă, în celule în condiţii normale 
se păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare şi de lichidare a FRO. 
Cauza apariţiei FRO şi activarea proceselor de oxidare peroxidică a lipidelor prezintă 
obiectul celor mai largi discuţii din ultimul timp în  ziologia stresului şi adaptării. Unii 


