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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

PARTICULARITĂŢI DE REGLARE A STATUS-ULUI  APEI PLANTE-
LOR CU DIFERITE STRATEGII MORFOGENETICE DE ADAPTARE

LA SECETĂ
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana, Aluchi N.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
S-a investigat capacitatea de autoreglare a status-ului apei în condiţii de secetă la
reprezentanţi din speciile Phaseolus vulgaris L. şi Zea mays L. ce se deosebesc prin
strategiile morfogenetice de adaptare.  Experimental s-a demonstrat, că adaptarea şi
toleranţa la secetă a plantelor Z. mays L. şi Ph. vulgaris L. sunt determinate de una
din strategiile alternative de reglare a homeostazei apei: prin menţinerea/majorarea
conductibilităţii hidraulice a stomatelor, sau prin reducerea conductibilităţii stomatelor
şi consumului apei prin transpiraţie. Avantajul primului mecanism, specifi c plantelor de
Z. mays L., constă în menţinerea aperturii stomatelor şi fotosintezei şi, deci, a procesului
de producţie. În cel de al doilea caz, caracteristic plantelor de Ph. vulgaris L., în condiţii
de secetă se reduce riscul de deshidratare, dar şi productivitatea. Potenţialul scăzut de
rezistenţă al acestor plante se datorează inhibării proceselor fi ziologice la un potenţial
al apei în celule relativ înalt şi închiderii stomatelor. Plantele de porumb sunt în stare
de a păstra activitatea proceselor funcţionale la un potenţial al apei mai scăzut, ceea ce
demonstrează toleranţa protoplasmei la diminuarea gradului de hidratare.
Abrevieri : CA- conţinutul de apă; DS  - defi citul de saturaţie; CRA capacitatea de reţinere
a apei ; IT - intensitatea transpiraţiei; IF – intensitatea fotosintezei;EUA – efi cienţa
utilizării apei; cv.- cultivar.
Cuvinte-cheie: status-ul apei -asimilare - conductibilitate hidraulică - starea stomatelor
- efi cienţa utilizării apei.
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Introducere
Umiditatea solului, temperatura ridicată a aerului şi radiaţia mărită sunt impedi-

mentele fundamentale în agricultură şi producerea alimentară. Productivitatea plan-
telor depinde de capacitatea lor de a reacţiona rapid şi de a se adapta la condiţiile
suboptimale. În acest context, studierea particularităţilor funcţionării sistemelor de
reglare a proceselor metabolice, creşterii şi dezvoltării plantelor în condiţii nefavora-
bile reprezintă un moment cardinal în cunoaşterea mecanismelor toleranţei plantelor
la secetă care ar putea fi  puse în baza elaborării unor procedee de dirijare direcţionată
a stării funcţionale a plantelor şi optimizare a procesului de producţie. În reacţiile
de răspuns a plantei la acţiunea secetei sunt implicate diferite „strategii”, inclusiv, -
strategiile, ce integrează mecanisme morfologice, fi ziologice şi moleculare [4;7]. Sunt
evidenţiate câteva strategii de adaptare la condiţiile nefavorabile: una se realizează la
nivel celular şi include acomodarea macromoleculelor şi micromediului în care acestea
funcţionează, alta – la nivel de organism şi refl ectă integritatea componentelor ier-
arhice inferioare [1;3;8;18]. La schimbarea umidităţii şi reducerea potenţialului apei
în sol plantele reacţionează aproape instantaneu prin modifi carea status-ului ei în tot
organismul, ceea ce se repercutează asupra reacţiilor metabolice şi relaţiilor interactive
dintre organe. Analiza informaţiei de ultimă oră [16]  şi datele experimentale proprii
recente au demonstrat importanţa primordială a capacităţii de păstrare a homeostazei
apei în coordonarea şi integrarea funcţiilor la nivel de organism în condiţii de secetă.
Această proprietate se datoreşte coordonării absorbţiei apei de către sistemul radicular,
stabilizării conductibilităţii hidraulice în interconexiunea „rădăcină – tulpină - lăstar”
[10]  şi consumului ei prin transpiraţie, - proprietăţi pozitiv corelate cu potenţialul de
rezistenţă a genotipului la secetă. În marea majoritate a informaţiei din literatura de
specialitate se relatează, că rădăcina joacă un rol primordial în semnalarea şi reacţia
plantei la defi citul de apă în sol [11;21]. La multe plante de cultură rădăcinile sunt mai
rezistente la defi citul de umezeală şi creşterea lor continuă la un potenţial al apei în sol
care stopează creşterea frunzelor. Se consideră, că menţinerea creşterii şi aprofundarea
în straturile mai adânci ale solului reprezintă o reacţie de adaptare asociată cu rezistenţa
organismului la insufi cienţa de apă.

 Reieşind din cele relatate obiectivul investigaţiilor realizate în lucrarea de faţă con-
sta în elucidarea capacităţii de autoreglare a status-ului apei plantelor cu diferite strate-
gii morfologice de adaptare şi rezistenţă la secetă. Ipoteza pusă la baza investigaţiilor
era: Evitarea afectărilor cauzate de secetă şi păstrarea homeostazei apei se realizează
la nivel de organism prin: - a) închiderea stomatelor şi reducerea pierderilor apei prin
transpiraţie; - b) inhibarea creşterii lăstarului şi reducerea suprafeţei de evaporare; - c)
intensifi carea absorbţiei apei de către sistemul radicular; - d) controlul absorbţiei apei şi
status-ului ei în organism prin creşterea rădăcinilor şi aprofundarea în straturile adânci
ale solului si/sau majorarea conductibilităţii hidraulice

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plantule şi plante de Zea mays L.,  cv. P458,

și Phaseolus vulgaris L., cv. Porumbiţa (Fasolea de zahăr) cu potenţial de rezistenţă

Fiziologia şi Biochimia Plantelor



56

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(319) 2013

şi strategii morfologice diferite de adaptare la insufi cienţa de umiditate. Reprezentanţii
din specia Ph. vulgaris L. după caracterele ecologice se atribuie la mezofi te, dezvoltă
un sistem radicular viguros, orientat orizontal în stratul arabil, slab suportă secetele din
timpul vegetaţiei, însă efi cient utilizează apa în urma ploilor torenţiale sau de scurtă
durată. Plantele Zea mays L. se atribuie la mezofi tele isohidrice [1; 19], care în condiţii
de insufi cienţă de umezeală au proprietatea de a-şi regla status-ul apei, asigurând în aşa
mod menţinerea reacţiilor metabolice la un nivel relativ adecvat, posedă o capacitate
largă de adaptare la diferite condiţii climatice şi de sol. Dar scăderea umidităţii la nive-
lul de prag,sau mai jos de nivelul critic, provoacă dereglări ca rezultat al deshidratării
frunzelor şi inhibării fotosintezei. Aceste perturbări pot conduce nu numai la reducerea
productivităţii, dar şi la pieirea plantelor.

Experienţele s-au efectuat pe plante, crescute în containere Mitcerlih cu capacita-
tea 30 kg sol absolut uscat şi umiditate controlată în Complexul de vegetaţie al IGFP,
precum şi pe parcele mici în câmp în condiţii de umiditate naturală. Analizele s-au
efectuat  în perioada critică a plantelor – în timpul “paniculării-înfl oririi” plantelor
de porumb şi “butonizării – înfl oririi” plantelor de fasolea. Schema experienţelor de
vegetaţie prevedea variantele: a) martor, plante crescute pe fond permanent de umidita-
te 70% CTA; b) plante pe fond de fl uctuaţie a umidităţii în diapazon 70-60-50-40-30

1zi
-

30
3zile

-30
5zile

-30
7zile

-30
10zile

, după care au fost trecute în condiţii de umiditate optimă - 70
% CTA. În lucrarea de faţă datele despre parametrii status-ului apei au fost prezentate
ca media a 5 reproducţii ± eroarea standard. Metodele de cercetare sunt expuse detaliat
în lucrările [16;17].

Rezultate şi discuţii
Rezultatele studiului efectuat au demonstrat cu certitudine deosebiri semnifi cative

ale reacţiei plantelor de Zea mays L. şi Ph. vulgaris L. la fl uctuaţia aprovizionării cu
apă şi insufi cienţa de umiditate (tab. 1).

Înrăutăţirea aprovizionării cu apă, a provocat în mod fi resc reducerea conţinutului
de apă, diminuarea turgescenţei şi majorarea defi citului de saturaţie. În condiţii de
secetă, în ţesuturile plantelor se formează un DS, după care se poate de judecat despre
relaţia dintre absorbţia apei din sol, transportul ei în organe şi consumul în procesul de
transpiraţie. Creşterea considerabilă a DS în frunze poate fi  cauzat de un consum sporit
de apă sau de diminuarea proceselor de absorbţie a ei de către rădăcini, ceea ce indică
o dereglare a bilanţului hidric al plantei. Majorarea DS, cauzată de insufi cienţa de
umezeală în sol, la genotipurile studiate avea loc în mod diferit. La scăderea umidităţii
de la 70 % CTA la 40 % CTA  valoarea DS în frunzele plantelor de porumb creşte de la
2,77 – la 4,06 % din saturaţia deplină a ţesuturilor (tab.1; fi g.1). La plantele de fasolea
în aceste condiţii DS creşte de la 6,64 – la 7,95 %.

Valori maxime au fost înregistrate la plantele de Zea mays L. după 10 zile de
insufi cienţă de apă în sol, când s-a înregistrat o majorare a valorii parametrului de 12,6
ori faţă de  plantele  martor  (70 % CTA). La Ph. vulgaris L. gradul de modifi care a
defi citului de saturaţie în condiţii de secetă este semnifi cativ mai mic (tab.1). Unul din
factorii interni de reglare a homeostazei apei în celule este CRA. Analiza comparativă
a vitezei de pierdere a apei de către frunze la o ofi lire experimentală demonstrează
existenţa deosebirilor autentice a valorii medii a CRA la plantele din specia Z. mays
L. şi Ph.vulgaris L. Frunzele plantelor de fasolea cv. Porumbiţa de pe fond optimal de
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umiditate  pierd timp de 2 h de ofi lire experimentală 14,90- 13,81% din conţinutul iniţial
de apă; cele de porumb  – 12,20 – 11,52 %. Viteza de pierdere a apei la plantele supuse
acţiunii secetei timp de 10 zile (30% CTA) scade veridic indiferent de apartenenţa de
specie (tab. 1) ca consecinţă a deshidratării ţesuturilor. În aceste condiţii cantitatea
de apă pierdută la o ofi lire experimentală (2 h) din frunzele plantelor  de fasolea, cv.
Porumbiţa de pe fond de 30% CTA se reduce de 2,7ori;  porumb P 458 – de 1,6 ori.

Tabelul 1. Infl uenţa condiţiilor de umiditate  asupra statusului apei
frunzelor plantelor.

Umiditatea
solului,
% CTA

CA g.100g.m.p. DS,% de la sat.deplină CRA,% din conţinutul iniţial
de apă în frunze

M± m Δ, % M± m Δ, ori M± m Δ, %
Z.mays L., faza de paniculare-înfl orire

70 79,8±0,19 2,77±0,11 12,20±0,19
60 79,2±0,55 -0,83 3,06±0,06 1,1 11,52±0,14 -5,57

50 78,6±0,53 -1,55 3,55±0,12 1,28 11,06±0,08 -9,34

40 76,6±0,29 -4,10 4,06±0,12 1,47 10,52±0,09 -13,77

30 (Izi) 72,8±0,35 -8,74 13,08±0,16 4,72 10,04±0,12 -17,70

30  (III zile) 70,5±1,96 -11,6 23,37±0,18 8,44   9,26±0,25 -24,10

30 (V zile) 69,5±1,06 -12,89 28,47±0,58 10,28   8,64±0,31 -29,18

30 (VIIzile) 67,4±1,03 -15,53 30,00±0,69 10,83   8,21±0,29 -32,70

30 (X zile) 65,6±1,03 -17,82 34,95±0,41 12,62   7,81±0,34 -35,98

Ph.vulgaris  L., cv Porumbiţa, faza de butonizare-înfl orire
70 86,2±0,45 6,64±0,16 14,90±0,66
60 85,8±0,45 -0,48 6,68±0,20 1,01 13,81±0,62 -7,31

50 85,5±0,59 -0,80 6,75±0,17 1,02 11,21±0,35 -24,76

40 84,5±0,33 -1,91 7,95±0,26 1,20   8,01±0,24 -46,24

30 (Izi) 83,8±0,77 -2,47 8,17±0,17 1,23   7,54±0,30 -49,40

30  (III zile) 83,2±0,68 -3,50 9,17±0,15 1,38   7,31±0,36 -50,94

30 (V zile) 83,0 ±1,0 -3,43 9,31±0,26 1,40   6,54±0,28 -56,11

30 (VIIzile) 82,6±0,47 -4,12 10,82±0,29 1,63   6,25±0,31 -58,05

30 (X zile) 81,0±0,48 -6,00 12,40±0,35 1,87   5,58±0,27 -62,55

Deci, plantele din specia Ph. vulgaris L. se deosebesc prin viteză mare de pier-
dere  a apei. Majorarea CRA sub infl uenţa defi citului de umezeală în sol are drept ur-
mare  diminuarea activităţii apei în celule şi reducerea consumului ei prin transpiraţie
(fi g.1). În condiţii de umiditate favorabilă maximumul transpiraţiei plantelor din specia
Ph.vulgaris L. între orele 8 şi 12 constituia în mediu 1305,7 -1072,5 mg ּ dm-2 ּ h-1, la
plantele de Z. mays L. – 716,6 – 702,2 mg apă pe  dm2 pe h. Consumul apei la primele
depăşea de 1,5 – 1,8  ori comparativ cu ultimele. Micşorarea umidităţii solului şi ma-
jorarea DS condiţiona reducerea transpiraţiei (fi g.1).  În aceleaşi condiţii de umiditate
a solului după 10 zile de secetă (30% CTA) plantele de Z. mays L. consumă timp de 1
oră cu aproximativ 382,2 -367,8  mg apă de pe 1 dm-2 frunze mai puţin decât plantele
de pe fond optim de umiditate. Consumul de apă la plantele Ph. vulgaris L. se reduce
cu 1057,0 – 823,8 mg ּdm-2 ּ h-1, ceea ce constituie 80,95 - 79,16% din intensitatea pro-
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cesului plantelor martor. La plantele de porumb intensitatea transpiraţiei s-a redus în
condiţii de secetă cu - 47,78 - 53,33 la sută. Este necesar de menţionat, că IT plantelor
de fasolea se reduce sensibil  -  cu 27,11% la scăderea umidităţii solului de la 70 – la
50 % CTA şi cu 43,80 % la atingerea nivelului de umiditate de 40 % CTA. La plant-
ele de porumb o atare reducere a procesului - cu 43,11% are loc numai după 5 zile de
secetă – 30 % CTA (fi g.1). De aici rezultă că la ele transpiraţia continuă şi la un defi cit
de saturaţie de 20,0 – 23,0 %.

Fig.1. Schimbarea intensităţii transpiraţiei la plantele Ph. vulgaris L. şi Zea mays L.
în funcţie de valoarea defi citului de saturaţie a frunzelor în condiţii de secetă.

După cum s-a menţionat mai sus, în reacţiile de răspuns ale plantelor la acţiunea
secetei sunt antrenate diferite strategii de adaptare, inclusiv morfologice, fi ziologice şi
moleculare. Reglarea stomatală a  pierderilor de apă este identifi cată ca cea mai timpu-
rie reacţie a plantelor la insufi cienţa de umiditate.
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Fig.2. Infl uenţa scăderii umidităţii asupra gradului de  modifi care a conductibilităţii
stomatelor  frunzelor plantelor de porumb şi fasole.

După cum reiese din datele prezentate în fi gura 2 conductibilitatea stomatelor pen-
tru vaporii de apă din frunzele plantelor de fasolea obişnuită scade cu 53,84 la sută deja
la umiditatea 40 % CTA şi cu 89,9 % după 5 - 7 zile de secetă.  Plantele de porumb
se caracterizează printr-o mai bună stabilitate a conductibilităţii stomatelor: după 5 -7
zile de secetă dură (30% CTA) apertura stomatelor a diminuat cu 68 – 79 % compa-
rativ cu martorul. Deci, închiderea aproape completă a stomapelor la  plantele de Ph.
vulgaris L are loc la un potenţial al apei în celule mai înalt comparativ cu cele din
specia Z. mays L. Reducerea conductibilităţii stomatelor  la Ph. vulgaris L. reprezintă
un mecanism de protecţie, ce protejează planta de la deshidratarea critică a ţesuturilor.
Dar, închiderea stomatelor micşorează aprovizionarea lăstarului cu elementele nutriţiei
minerale şi substanţe organice, sintetizate în rădăcini, se dereglează aprovizionarea cu
apă a celulelor în creştere şi turgescenţa lor, se decuplează mecanismul  de răcorire a
plantei din contul evaporării apei. Toate acestea, în ultimă instanţă conduc la inhiba-
rea creşterii, organogenezei şi procesului de producere. Închiderea stomatelor reduce
pierderea apei prin transpiraţie, dar inevitabil conduce şi la diminuarea fotosintezei ca
urmare a micşorării accesului dioxidului de carbon  la nivelul cloroplastelor [15;20].
Analiza rezultatelor obţinute prin utilizarea analizorului de gaze portativ LCA-4 în
experienţe realizate în aceleaşi condiţii  de umiditate şi temperatură scoate în evidenţă
deosebiri semnifi cative a reacţiei plantelor de Ph. vulgaris L şi Zea mays L. la secetă
(tab. 2;3 şi fi g 3.). În condiţiile regimului termic, care s-a instalat în vara anului 2012
la faza de butunizare şi înfl orire a plantelor de fasolea insufi cienţa de apă în sol a
condiţionat închiderea stomatelor şi inhibarea aproape completă a asimilării dioxidului
de carbon de către frunze. Deja după o zi de stres hidric – 30 % CTA, conductibilitatea
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stomatelor  la cv. Porumbiţa s-a redus cu 80 la sută comparativ cu conductibilitatea sto-
matelor plantelor bine aprovizionate cu umezeală (70% CTA). Prin consecinţă intensi-
tatea transpiraţiei a constituit 41,54 %, iar asimilarea carbonului  atingea circa 13,11 %
din valoarea procesului plantelor martor. Numai după două zile de stres hidric drastic,
când temperatura aerului în orele determinării (8 – 10 dimineaţa) atingea 35 - 42 0C,
consumul apei prin transpiraţie s-a micşorat cu 57,06  la sută, i-ar asimilarea carbonului
– cu 98,55 % corespunzător.

Tabelul 2. Infl uenţa secetei asupra  efi cienţei utilizării apei de plantele Ph.
vulgaris, L., cv. Porumbiţa.

Variante,
umiditatea

solului,
%CTA

Conductibili-
tatea stomate-
lor, mM/m2/h

Intensitatea
transpiraţiei,

mM/m2/h

Intensitatea
fotosintezei,

mM/m2/h

EUA
mM CO2/ mM

apă

Coef. Transp.
Mm apă/mM

CO2

I-a zi  de stres hidric,

70 0,09±0,001 3,37±0,09 4,46±0,08 1,32±0,02 0,75±0,018
30 0,018±0,002 1,4±0,02 0,085±0,006 0,061±0,003 16,47±0,09

II-a zi de stres hidric,

70 0,038±0,006 1,67±0,016 4,36±0,076 2,61±0,018 0,38±0,0087
30 0,01±0,0011 0,55±0,01 0,063±0,001 0,11±0,0028 8,73±0,15

Tabelul 3. Infl uenţa secetei asupra intensităţii fotosintezei, transpiraţiei şi
conductibilităţii stomatelor la plantele de porumb.

Variante,
umiditatea

solului,
%CTA

Conductibili-
tatea stomate-
lor, mM/m2/h

Intensitatea
transpiraţiei,

mM/m2/h

Intensitatea
fotosintezei,

mM/m2/h

EUA
 Mm CO2/
mM apă

Coef. Transp.
Mm apă/mM

CO2

faza frunzei a IX-a, a VII-a zi secetă

70 0,02±0,0009 2,25±0,089 11,52±0,36 5,12±0,09 0,101±0,0018

30 0,003±0,0001 1,08±0,011 3,13±0,056 2,90±0,03 0,34±0,0022
faza de înfl orire, a VII-a zi secetă,

70 0,1±0,0023 2,64±0,065 9,86±0,16 3,73±0,045 0,27±0,0019
30 0,04±0,00036 0,77±0,009 1,95±0,04 2,53±0,034 0,39±0,0026

O mare parte a acestui efect – inhibarea asimilaţiei, poate fi  atribuită închiderii
stomatelor, i-ar altă parte, efectului direct al deshidratării asupra reacţiilor biochimice
din cloroplaste. Datele obţinute demonstrează, că la plantele Ph. vulgaris L. nivelul
critic de hidratare a ţesuturilor,  la care are loc dereglarea coordonării proceselor me-
tabolice, este mai înalt decât la plantele Zea mays L. Acestea din urmă au însuşirea de
a menţine activitatea proceselor funcţionale la o scădere mai semnifi cativă a hidratării
celulelor. La plantele de porumb condiţiile drastice ale perioadei de vegetaţie din anul
2012 au provocat modifi cări ale proceselor de sinteză de acelaşi caracter dar cantita-
tiv mai puţin semnifi cative (tab. 3). Insufi cienţa de umezeală în sol la faza “frunzei
a IX-a” a cauzat diminuarea conductibilităţii stomatelor cu 85,0 la sută; intensităţii
transpiraţiei -  cu 52,0 şi asimilării carbonului -  cu 72,83 % corespunzător. La faza
de înfl orire, când umiditatea aerului a scăzut şi mai mult, iar temperatura şi radiaţia
solară au crescut semnifi cativ,  procesul de asimilare a dioxidului de carbon a diminuat
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critic şi la plantele de porumb, chear şi pe fond de umiditate favorabilă (70% CTA). La
ele intensitatea fotosintezei constituia 85, 6 % din intensitatea procesului înregistrat la
faza “frunzei a IX-a”. În această perioadă insufi cienţa de umezeală în sol a cauzat in-
hibarea conductibilităţii stomatelor cu 60, transpiraţiei cu -70,8 şi asimilării carbonului
cu 80,2 % comparativ cu parametrii corespunzători specifi ci plantelor martor. Analiza
comparativă adatelor prezentate în tabelele 1 - 4 permit de presupus, că plantele de
porumb spre deosebire de plantele de fasolea obişnuită în condiţii de insufi cienţă de
umezelă în sol au proprietatea de a menţine activitatea proceselor fi ziologice la un
potenţial al apei în celule mai redus, - proprietate apreciată în literatura de specialitate
ca rezistenţă protoplasmatică [8]. Încă Iljin V.S. (1913;cit. Манойленко К.В., 1983) re-
marca, că în condiţii de insufi cienţă de umiditate în sol acele plante v-or fi  mai avantaja-
te, care v-or pierde mai puţină apă prin stomatele deschise. Concluzia despre rezistenţa
protoplasmatică, specifi că plantelor de porumb, este confi rmată nu numai prin faptul,
că la ele procesele de asimilare continuă la un grad de hidratare mai scăzut comparativ
cu plantele de fasolea,  dar  şi prin rezultatele determinării coefi cientului de transpiraţie
şi efi cienţei utilizării apei (tab. 2 şi 3). EUA de către plantele de porumb în condiţii de
insufi cienţă de umiditate este semnifi cativ mai mare decât la plantele de fasolea.  Pentru
sinteza unei unităţi de producţie primele consumă veridic mai puţină apă.

Se ştie, că un rol important în reglarea schimbărilor prompte a conductanţei stoma-
telor aparţine semnalelor hidraulice parvenite din sistemul radicular. Reacţia stomate-
lor este o urmare a diminuării absorbţiei apei de către rădăcini[5]. În cele mai multe
condiţii nefavorabile (secetă, frig, arşiţă, salinizare, exces de umezeală) deshidratarea
este primul semnal care induce răspunsul plantei, - răspuns, important pentru păstrarea
status-ului apei în ţesuturi. Condiţia menţinerii stomatelor în stare relativ deschisă la
plante este livrarea efi cientă a apei spre frunze. Diminuarea conductanţei hidraulice
a frunzelor de obicei este cauzată de  micşorarea gradului de hidratare asociată cu
reducerea conductanţei stomatelor şi, prin consecinţă, cu reducerea asimilării carbonu-
lui [9;13;14]. De aici urmează, că  plantele de porumb, spre deosebire de plantele de
fasolea, au proprietatea de a menţine stomatele întredeschise în condiţii de defi cit de
umezeală datorită capacităţii de absorbţie a apei din sol de către sistemul radicular şi
menţinerii conductibilităţii hidraulice [2;10]. Pe de altă parte, conductanţa stomatelor
controlează fl uxul apei spre frunze [19], şi, deci,  şi intensitatea proceselor vitale, care
au  loc în frunze, ca urmare a relaţiilor interactive şi integrităţii funcţionale.

Stomatele la Ph. vulgaris L. se închid la un potenţial al apei mai înalt decât la Zea
mays L. Acestea din urmă păstrează conductibilitatea stomatelor, transpiraţia şi asimi-
larea carbonului datorită sistemului radicular profund, absorbţiei apei şi livrării ei spre
frunze [1; 9].  În dependenţă de strategia de reglare a status-ului apei, hormonii (ABA,
CK) sau măresc conductibilitatea hidraulică  şi fl uxul apei din rădăcini, sau provoacă
închiderea stomatelor. Ambele aceste  mecanisme asigură menţinerea hidratării plant-
elor. Avantajul primului mecanism, depistat la plantele de porumb, constă în păstrarea
stomatelor deschise şi nivelului înalt al fotosintezei şi, deci, al productivităţii plantelor.
În cel de al doilea caz, specifi c plantelor de fasolea, se micşorează riscul deshidratării
dar se micşorează şi productivitatea. S-a demonstrat, că între conductibilitatea stom-
atelor, capacitatea de reglare a transpiraţiei, asimilarea carbonului, există interrelaţii
strânse, coordonarea cărora în condiţii de secetă scade (tab. 4).
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Tabelul 4. Valoarea coefi cienţilor de corelaţie (r) şi determinaţie (R) a IF, IT, şi
EUA  de conductibilitatea stomatelor  plantelor de Zea mays L. şi Ph. vulgaris L.  în
condiţii de secetă.

Cultivar
Umiditatea solului,

% CTA

Intensitatea
fotosintezei

Intensitatea
transpiraţiei

Efi cienţa utilizării
apei

r R2 r R2 r R2

Zea mays 70 0,99 0,98 0,97 0,94 0,98 0,96

30 0,95 0,90 0,91 0,82 0,87 0,76

Ph. vulgaris 70 0,99 0,98 0,98 0,96 1,00 1,00

30 0,93 0,86 0,89 0,79 0,79 0,62

Valoarea coefi cintului de corelaţie demonstrează dependenţa procesului de asimila-
re a carbonului şi intensităţii transpiraţiei de starea stomatelor frunzelor. În condiţii de
secetă valorile IF şi IT sunt determinate de modifi carea conductibilităţii stomatelor pe
90-92% şi 82-79%  corespunzător. Se poate de presupus că conductibilitatea stomatelor
este coordonată cu transportul apei lichide prin frunză, capacitatea de transport a gaze-
lor (vaporilor apei şi CO

2
) între frunză şi aerul înconjurător, şi capacitatea fotosintetică

a frunzei.  Conductibilitatea stomatelor, în special la plantele dicotiledonate,  după cum
a fost demonstrat şi  în literatura de ultimă oră [12],  constrânge mult schimbul de gaze,
creşterea şi productivitatea plantelor.

Deci, în unele şi aceleaşi condiţii plantele de diferite specii pot reacţiona  în mod
diametral opus la defi citul de apă: la unele stomatele se închid şi conductibilitatea
hidraulică scade, la altele paralel se majorează şi conductibilitatea hidraulică şi con-
ductibilitatea stomatelor. Prin urmare, plantele de diferite soiuri/specii  posedă una
din reacţiile alternative ale stomatelor, fi ecare dintre care asigură menţinerea hidratării
ţesuturilor din contul economisirii apei în primul caz şi intensifi cării fl uxului ei spre
frunze – în cel de al doilea. Dereglarea interrelaţiilor funcţionale în condiţii de secetă la
plantele Ph. vulgaris L. are loc la un potenţial al apei semnifi cativ mai înalt comparativ
cu plantele de Zea mays L.

Concluzii
1. Rezistenţa plantelor la secetă este corelată cu proprietatea plantelor de păstrare

a echilibrului proceselor fi ziologice, în particular, cu capacitatea de autoreglarea
statusului apei.

2. Adaptarea plantelor de Z. mays L. şi Ph. vulgaris L. la diminuarea umidităţii
solului şi acţiunea secetei este determinată de una din strategiile alternative de reglare
a status-ului apei: prin menţinerea/majorarea conductibilităţii hidraulice sau închiderea
stomatelor.

3. Avantajul primului mecanism, depistat la plantele de porumb, constă în păstrarea
stomatelor deschise şi nivelului înalt al fotosintezei şi, deci, al productivităţii plantelor.
În cel de al doilea caz, specifi c plantelor de fasolea, se micşorează riscul deshidratării
dar se micşorează şi productivitatea.

4. Plantele de porumb spre deosebire de plantele de fasolea obişnuită în condiţii de
insufi cienţă de umezelă în sol au proprietatea de a menţine activitatea proceselor fi zio-
logice la un potenţial al apei în celule mai redus, - proprietate apreciată ca rezistenţă
protoplasmatică.
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