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Rezumat

În lucrare este dată analiza particularităţilor morfogenetice a unor reprezentanţi din
speciile Phaseolus lunatus L., Phaseolus acutifolius Gray şi Ph. vulgaris L., corelate
cu preadaptarea, adaptarea şi rezistenţa la secetă. S-a demonstrat reacţia diferită la
secetă a organelor plantelor: deosebit de sensibile şi afectate sunt organele generative.
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În condiţii de deﬁcit de umezeală are loc modiﬁcarea raportului organe asimilatoare:
organe consumatoare pe fondalul diminuării generale a masei acestora. Reducerea
preponderentă a organelor generative sub inﬂuenţa secetei la faza de înﬂorire-formare a
bobului, are urmare directă asupra productivităţii plantelor şi recoltei de boabe.
Cuvinte-cheie: preadaptare – adaptare - rezistenţă - Phaseolus lunatus L. - Phaseolus
acutifolius Gray - Ph. vulgaris L. - particularităţi morfogenetice.
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Introducere
Se ştie, că procesul de adaptare a plantelor la condiţiile mediului ambiant este
subordonat păstrării integrităţii metabolice şi structurale a organismului. Menţinerea
integrităţii funcţionale şi structurale a organismului, precum şi parametrii variaţiei ei,
depind de gradul de realizare a informaţiei genetice în condiţiile de mediu respective.
Integritatea, după cum se relatează în monograﬁa J. Sěbánek Z. Sladký, S.
Procházka şi al. (1991), este un proces morfogenetic prin care planta devine o entitate
rezultată în ontogeneză. Manifestările acestei entităţi sunt corelaţiile de creştere,
interrelaţiile armonioase şi adecvate dintre părţile individuale ale corpului plantei şi
mediul înconjurător.
La baza acestora stau procesele de morfogeneză prin alternanţa accelerării/reducerii
biosintezelor, intensiﬁcării şi inhibării creşterii celulelor [3; 5; 17]. Organismul, atâta
timp cât creşte, continue să-şi schimbe forma şi totodată pe parcursul întregii vieţi
îşi păstrează nu numai integritatea ﬁziologică, dar şi structura. Modiﬁcările formei
legate de creştere sunt bazate în temei pe înmulţirea şi creşterea celulelor. Pe parcursul
evoluţiei speciei sau format anumite proprietăţi biologice, care la nivel de organism se
manifestă ca un sistem adaptiv unic, exprimat prin formarea suprafeţei de evaporare
respective, numărului de stomate, cutinizare, pubescenţă a frunzelor, viteza de
dezvoltare şi vigurozitatea sistemului radicular, proporţia masei organelor vegetative
şi reproductive, etc. [22]. Acomodarea plantelor la ﬂuctuaţia condiţiilor mediului în
diapazon nu prea mare, inclusiv a umidităţii sau la apariţia unui deﬁcit de saturaţie
de scurtă durată, are loc din contul sistemelor ﬁziologice, modiﬁcările cărora intervin
aproape instantaneu. La intensiﬁcarea sau la persistarea în timp a factorilor nefavorabili,
diferenţele funcţionale pot deveni foarte radicale, urmate cu modiﬁcări în procesele de
creştere şi morfogeneză.
Reorganizările structurale asigură adaptarea organismului la existenţa în condiţii
suboptimale persistente. Expresarea mecanismelor, ce asigură adaptarea pe timp
îndelungat înseamnă trecerea plantelor din stare de stres, într-una nouă – în stare de
adaptare specializată [21]. Are loc trecerea plantelor din stare de stres, pentru care sunt
speciﬁce elemente de destrucţie şi activizare a sistemelor de protecţie „urgentă”, întruna nouă – în stare de adaptare specializată. Se consideră, că mecanismele adaptării
specializate, asigurată de procesele morfogenetice, se activează mai târziu, numai după
o acţiune relativ lungă a factorului nefavorabil, când are loc inducerea expresiei genelor,
responsabile de sinteza macromoleculelor cu proprietăţi noi [6; 18; 23].

54

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

Fiziologia şi Biochimia Plantelor

Interesul faţă de problema adaptării specializate la condiţiile de insuﬁcienţă
moderată de umiditate, prin care organismul vegetal îşi păstrează nu numai integritatea
ﬁziologică dar şi pe cea morfologică, în ultimii ani a crescut evident [2; 7; 10; 12; 14;
17; 24; 25; 26]. Totodată se simte o insuﬁcienţă de informaţie despre particularităţile
morfoﬁziologice de adaptare a diferitor soiuri de plante de cultură, ce aparţin la
specii ce se deosebesc prin toleranţă, productivitate şi origine. Această problemă este
impusă şi de necesitatea elucidării conﬂictului între mecanismele, ce induc rezistenţa
la secetă şi cele, ce asigură productivitatea înaltă [8]. Scopul lucrării date a constat în
evidenţa corelaţiilor particularităţilor morfologice şi premizei de adaptare la secetă a
reprezentanţelor a trei specii de Phaseolus cu diferit potenţial de rezistenţă.
Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Phaseolus lunatus L., cv.
Lunatus 602 şi Fetanisa; Phaseolus acutifolius Gray, cv. Acutifolius 5 şi Acutifolius 3
şi Ph. vulgaris L., cv. Esperanto şi Nina. Investigaţiile au fost efectuate în experienţe
cu umiditatea controlată în Complexul de Vegetaţie al Institutului de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor. Pentru elucidarea particularităţilor morfologice şi capacitatea
de adaptare a plantelor de fasolea cu potenţial diferit de rezistenţă la secetă au fost
montate experienţe conform schemei: I variantă – martor, umiditate constantă 70%
CTA; II variantă – secetă de scurtă durată, umiditatea variabilă în diapazon 70-30%
CTA. Stresul hidric s-a creat la faza de înﬂorire – formare a bobului prin menţinerea
timp de 10 zile a umidităţii la nivel de 30% CTA. Analizele parametrilor luaţi în studiu
s-au efectuat după 1; 5; 7 şi 10 zile de stres hidric şi 1 şi 7 zile de restabilire a regimului
de umiditate optimă.
În cercetare ne-am condus de principiile morfologiei experimentale, formulate de
K. Goebel (1908) şi R. Dostal (1973), reﬂectate şi în lucrarea Л. Белоусов (1987), şi
anume: – în baza celor mai multe morfogeneze, dacă nu chiar tuturor, stă alternanţa
stimulării şi inhibării creşterii celulelor; integritatea corpului plantei este rezultatul
efectelor antagoniste de stimulare şi inhibare a creşterii, este o expresie a corelaţiilor
armonioase de creştere corelativă a organelor plantei; schimbarea corelaţiilor de creştere
între părţile plantei conduce la schimbarea productivităţii plantelor – moment extrem
de important pentru agricultură.
Pentru estimarea caracterelor morfogenetice s-a determinat valoarea medie a masei
plantei întregi, rădăcinilor, frunzelor, lăstarilor, inﬂorescenţelor, păstăilor, suprafaţa
foliară, masa speciﬁcă a frunzelor, relaţia mr:ml [25]. Masa uscată s-a determinat prin
uscare la 105° C până la greutatea constantă. Măsurările au fost efectuate imediat după
colectarea rădăcinilor: extragerea conglomeratului de sol cu tot cu rădăcini din vase,
spălarea rapidă sub presiune deasupra sitei, înlăturarea apei externe, etc. Coeﬁcientul
de sensibilitate s-a calculat după recomandările R.A. Fischer, R. Maurer (1978)
conform ecuaţiei: S=(1-(Ys:Yp))/D, unde S – indicele de susceptibilitate; Yp – valoarea
parametrului (ﬁziologic sau productivităţii) genotipului în condiţii optime; Y s – valoarea
genotipului în condiţii de stres (30% CTA); D – intensitatea secetei, calculată conform
ecuaţiei: D=1-(Ỹs: Ỹp); unde, Ỹp, - valoarea medie generală a parametrului tuturor
genotipurilor, luate în experienţe în condiţii optime; Ỹs – valoarea medie generală a
parametrului tuturor genotipurilor, luate în experienţe în condiţii de stres.
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Rezultate şi discuţii
S-a stabilit că, genotipurile de plante din speciile Ph. lunatus L. şi Ph. acutifolius
Gray, luate în studiu se deosebesc prin proprietăţi morfogenetice care asigură pre
adaptarea la deﬁcitul de apă şi arşiţă moderate. La caracterele morfologice adaptive,
ce contribuie la suportarea secetei de reprezentanţii fasolei de lima şi tepari se atribuie:
frunze mici, pubescente, cutinizate, cu strat cerifer, precum şi însuşirea frunzelor de aşi
schimba poziţia faţă de razele solare pe parcursul zilei, etc. Schimbarea poziţiei frunzelor
de la nivelele superioare optimizează regimul de lumină a frunzelor localizate mai
jos, măreşte durata de funcţionare şi compatibilitatea acestora, diminuează dominanţa
apicală, ceea ce pozitiv se răsfrânge asupra productivităţii. Sistemul radicular la plantele
din aceste două specii este profund penetrabil cu suprafaţă absorbantă bine dezvoltată.
Reprezentanţii din specia Ph. vulgaris L. (cv. Esperanto şi Nina) după caracterele
ecologice se atribuie la mezoﬁte, dezvoltă un sistem radicular viguros, orientat orizontal
în stratul arabil
Rezultatele obţinute au demonstrat că în condiţii de insuﬁcienţă de umiditate,
perturbarea status-ului apei în organism condiţionează modiﬁcări autentice ale
parametrilor morfologici ale plantelor din toate cele trei specii luate în studiu. Are loc
reducerea masei plantei, suprafeţei foliare şi duratei de viaţă a frunzelor, se schimbă
corelaţia lăstar:rădăcină, organe vegetative:organe generative, etc. Stresul hidric în
perioada înﬂoririi are consecinţe negative nu numai asupra productivităţii primare dar
şi recoltei plantelor. Devieri maxime în creşterea plantelor şi acumularea biomasei în
condiţii de insuﬁcienţă de umiditate au fost înregistrate la plantele sensibile la secetă
din specia Ph. vulgaris L. (ﬁg. 1).
La plantele rezistente se evidenţiază o corelaţie pozitivă între condiţiile de umiditate,
suprafaţa frunzelor şi acumularea masei uscate (r = 0,76; r = 0,96). La plantele
rezistente acumularea biomasei sistemului radicular în condiţii de secetă este mai puţin
afectată comparativ cu creşterea masei frunzelor, tulpinilor şi păstăilor. Se consideră că
sistemul radicular format de plantă la primele etape ale ontogenezei poate predetermina
rezistenţa sau receptivitatea organismului la aprovizionarea cu apă la etapele ulterioare
de dezvoltare [19]. Plantele cu sistem radicular superﬁcial slab suportă secetele din
timpul vegetaţiei, însă eﬁcient utilizează apa în urma ploilor torenţiale sau de scurtă
durată.
După 10 zile de insuﬁcienţă de umezeală în sol conţinutul substanţelor uscate
scade în rădăcinile plantelor receptive la secetă (cv. Nina) cu 36,2% faţă de martor; în
tulpini – cu 40,2; frunze – cu56,4; în păstăi – cu75,3 şi în inﬂorescenţe 42,2%. Datele
demonstrează o afectare drastică a masei organelor generative, îndeosebi la plantele
slab rezistente la secetă (ﬁg. 1). Coeﬁcientul sensibilităţii acumulării masei uscate în
rădăcinile plantelor fasolei de lima constituia după 10 zile de secetă 0,66 şi 0,81 la cv.
Lunatus 602 şi Fetanisa; – 0,78 - 1,04 – la fasolea tepari şi – 1,21 - 1,34 – la fasolea
obişnuită. Coeﬁcientul sensibilităţii la secetă a organelor generative (inﬂorescenţe şi
păstăi) avea valorile 1,6 - 1,8; 1,9 - 2,0 şi 2,1 - 2,2 respectiv.S-ar părea că organele
generative, posedând o capacitate de atracţie a asimilatelor şi apei sporită comparativ
cu alte organe, ar trebui să ﬁe mai puţin receptive la secetă.
Capacitatea de atracţie a organelor generative este determinată de vârsta
acestora: atracţie maximă dezvoltă fructele (păstăile), care au cea mai intensă
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creştere la momentul dat, şi capacitate de atracţie mai slabă o au ﬂorile şi butonii
ﬂorali [15; 20].

Fig. 1. Modiﬁcarea conţinutului substanţei uscate (g) în plantele de Phaseolus sub
acţiunea secetei.

Chiar între organele generative ale uneia şi aceleaşi plante există relaţii competitive
în captarea apei şi asimilatelor. Păstăile, formate mai timpuriu captează asimilatele, şi
apa, în măsură mai mare decât cele nou formate, în urma cărui fapt în condiţii secetoase
o mare parte din acestea din urmă cad. Boabele din păstăile de mai jos, primind mai
puţine asimilate nu ating mărimea potenţială, în upa cărui fapt nu dezvoltă capacitate
de atracţie a apei suﬁcientă pentru supravieţuire. La plantele de Ph. lunatus L. s-a
înregistrat abortarea şi căderea ﬂorilor din partea de jos a inﬂorescenţelor. Îndeosebi
de pronunţat acest fenomen este la Ph. vulgaris L. Totuşi, e necesar de menţionat, că
diminuarea relativ mică a masei uscate a organelor generative la plantele din sp. Ph.
lunatus L. (ﬁg. 1) se datorează în mare parte intensităţii absorbţiei apei de către sistemul
radicular, capacităţii de reţinere a acesteia în ţesuturi, precum şi vitezei şi capacităţii mari
de restabilire a proceselor vitale după ameliorarea condiţiilor. Toleranţa competitivă a
păstăilor şi frunzelor la plantele din primele două specii comparativ cu cea a plantelor
de fasolea obişnuită este asigurată de o perturbare mai puţin evidentă a status-ului apei
datorită particularităţilor morfogenetice şi ﬁziologice a organelor vegetative [16].
Rezultatele determinări gradului de modiﬁcare a procesului de acumulare a
biomasei plantelor în funcţie de durata de acţiune a secetei au demonstrat faptul, că
procesele de creştere şi morfogeneză a organelor se disting prin plasticitate deosebită
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Fig. 2. Dinamica creşterii (g m. p. ∙ pl-1) organelor plantelor de Phaseolus în funcţie
de specie şi condiţiile de umiditate în faza „înﬂorire-formare a bobului”.

şi se schimbă şi în situaţii stresogene de scurtă durată (ﬁg. 2). Chiar şi la plantele
din speciile rezistente se observă o stopare a acumulării biomasei deja după 24
ore de insuﬁcienţă acută (30% CTA) de umezeală în sol. În primele zile (1-5) s-a
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înregistrat o inhibare a procesului cu 23 - 25 şi 25 - 28% faţă de martor la plantele cv.
Fetanisa şi Acutifolius 5 şi cu 35 - 38% – la plantele cv. Nina. Odată cu prelungirea
perioadei de secetă (VII-X zile) se intensiﬁcă inhibarea procesului de acumulare
a biomasei cu 35,5 - 42,5% în a VII-a zi. În baza datelor din literatură se poate de
presupus că această stopare a creşterii se datorează inhibării procesului de dividere
a celulelor. Totodată, inhibarea creşterii frunzelor este asociată şi cu scăderea
extensibilităţii pereţilor celulari, fapt ce indirect denotă implicarea presiunii apei (mai
bine zis, insuﬁcienţei apei) în aceste procese. A fost demonstrat, că răspunsul precoce –
după 24 h de stres hidric moderat – a creşterii frunzei plantulelor de orez, porumb, orz,
este stabil asociat cu reducerea proliferaţiei şi extensiei celulelor [11]. Deci, din cele
relatate, reiese că şi modiﬁcările proceselor de creştere şi morfogeneză, care reprezintă
baza adaptării specializate, sunt induse în plante destul de rapid. Iar faptul, că creşterea
diferitor părţi ale plantei se stopează în mod diferit în condiţii de insuﬁcienţă de
umezeală demonstrează rolul apei în coordonarea proceselor de creştere.
O consecinţă a sensibilităţii diferită a organelor plantei la secetă este schimbarea
relaţiilor biomasei sistemului radicular şi lăstarului. Raportul m r : ml este ceva mai mare
la plantele supuse stresului hidric. La cv. Lunatus 602 şi Acutifolius 5 majorarea valorii
raportului mr : ml se datorează unui grad mai mic de reducere a creşterii sistemului
radicular. Valorile mari ale parametrului înregistrat la cv. Esperanto şi Nina sunt o
urmare nu numai a stopării acumulării biomasei organelor supraterestre dar şi a uscării
unei părţi din frunze (tab. 1). Totodată asimilatele folosite pentru creşterea rădăcinii la
plantele din sp. Ph. vulgaris, L. decad din creşterea biomasei părţii aeriene şi producţia
de boabe.
Tabelul. 1. Caracteristica morfologică a plantelor de Phaseolus în funcţie de umiditatea
solului.
Ph. lunatus L.
Indici

mr : ml, s.u.
Suprafaţa
rădăcinilor,
dm2
Suprafaţa
frunzelor, dm2
Masa speciﬁcă
a frunzelor,
g / dm2

Lunatus
602

Ph. acutifolius Gray

Ph. vulgaris L.

Fetanisa

Acutifolius 5

Acutifolius 3

Esperanto

Nina

0.099*

0.072

0.021

0.048

0.105

0.069

0.104**

0.081

0.034

0.078

0.164

0.078

7.28  0.21

5.90  0.22

6.79  0.18

5.85  0.14

7.21  0.14

6.02  0.21

5.75  0.15

4.54  0.17

5.50  0.23

4.22  0.11

4.88  0.17

4.10  0.18

5.82  0.24

7.10  0.06

10.64  0.06

9.82  0.37

6.49  0.27

9.03  0.21

3.15  0.13

3.61  0.11

4.88  0.09

4.26  0.07

2.40  0.10

2.83  0.08

0.502

0.514

0.321

0.380

0.376

0.442

0.517

0.695

0.432

0.433

0.450

0.717

* - plante crescute în condiţii optime de umiditate (70 % CTA);
** - plante crescute în condiţii de insuﬁcienţă umiditate (30% CTA).

Menţinerea constantă a relaţiilor rădăcină-lăstar, ≈ la nivelul plantelor martor,
ceea ce se observă la fasolea de Lima şi fasolea tepari, demonstrează concordanţă la
nivel de organism a asimilării CO2 şi consumului asimilatelor în procesele de creştere,
respiraţie şi productivitate [24]. Stabilitatea acestor relaţii reﬂectă gradul de adaptare
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şi este speciﬁcă plantelor rezistente la condiţiile externe. Deci, o dezvoltare prea mare
(neechilibrată) a sistemului radicular nu este, după cum menţionează Kara Y. şi coaut.
(2000), compatibilă cu productivitatea înaltă în condiţii de subaprovizionare cu apă.
Tabelul 2. Modiﬁcarea caracteristicilor creşterii alometrice a organelor plantelor de
Phaseolus sub inﬂuenţa stresului prin secetă.

Organ

Umiditatea
solului,
% CTA

Coeﬁcientul alometric

Coeﬁcientul de
propoţionalitate

X zi Sh

VII zi repar.

X zi Sh

VII zi repar.

inﬂorescenţe

70
30

0.04
0.02

0.01
0.005

1.91
1.08

0.48
0.33

păstăi

70
30

0.21
0.07

0.027
0.19

5.02
2.90

5.69
5.60

70
30
70

0.39
0.20
0.28

0.39
0.30
0.26

4.55
4.97
5.06

5.01
5.57
5.71

30
70

0.16
0.09

0.24
0.08

4.69
3.45

5.73
3.66

30
70

0.03
0.01

0.07
0.03

1.48
0.61

3.31
1.67

30
70

0.006
0.30

0.02
0.33

0.33
5.27

1.36
5.64

30
70

0.10
0.35

0.17
0.33

3.9
5.06

5.70
5.63

30
70
30

0.16
0.32
0.17

0.29
0.29
0.25

5.04
5.21
5.09

5.85
5.83
5.95

rădăcinii

70
30

0.02
0.10

0.03
0.03

1.27
0.59

1.86
1.67

inﬂorescenţe

70
30

0.04
0.02

0.01
0.007

2.2
1.02

0.86
0.63

păstăi

70
30

0.24
0.05

0.33
0.15

6.27
2.79

6.54
6.65

70
30
70

0.36
0.12
0.29

0.30
0.21
0.27

5.76
5.22
6.11

6.82
7.11
6.96

30
70

0.14
0.08

0.21
0.09

6.63
3.97

7.11
5.16

30

0.02

0.05

1.27

3.67

frunzei
tulpinii
rădăcinii
inﬂorescenţe
păstăi
frunzei
tulpinii

frunzei
tulpinii
rădăcinii

60

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

Fiziologia şi Biochimia Plantelor

Înrăutăţirea condiţiilor de creştere şi funcţionare a sistemului radicular imediat
iniţiază o reducere a suprafeţei foliare. În condiţii optime de umiditate genotipurile
de plante din una şi aceiaşi specie după valoarea indicelui foliar erau aproximativ
echivalente. Indiciul foliar minim 5,82 – 7,10 dm2 ∙ pl-1 este speciﬁc plantelor de fasolea
de lima; maxim 9,82 – 10,64 dm2 ∙ pl-1 – plantelor de fasolea tepari. Plantele Ph. vulgaris
L. după valoarea acestui parametru ocupau o poziţie intermediară (6,49 - 9,03 dm2 ∙ pl-1).
Dezvoltarea suprafeţei foliare are o importanţă semniﬁcativă pentru formarea recoltei,
deoarece asigură acumularea substanţei uscate în perioada de înﬂorire şi formare a
bobului; inﬂuenţează valoarea recoltei prin efectul de optimizare a utilizării apei;
inﬂuenţează asupra reducerii cantităţii de apă transpirată [13]. Reducerea suprafeţei
foliare în condiţii de insuﬁcienţă de umezeală este unanim considerată ca un criteriu
morfologic de adaptare la secetă. După părerea noastră, plasticitatea morfologică în
aspect de reducere a creşterii vegetative şi a suprafeţei de evaporare pe drept poate ﬁ
considerată importantă pentru supravieţuirea în condiţii de secetă a plantelor din ﬂora
spontană, dar nu şi pentru plantele de cultură. Diminuarea drastică a suprafeţei foliare
la acestea din urmă este nemijlocit asociată cu reducerea fondului de fotoasimilate şi
productivităţii plantelor.
În condiţii de umiditate insuﬁcientă are loc nu numai o simplă reducere a suprafeţei
de evaporare, dar şi o modiﬁcare destul de semniﬁcativă a relaţiei suprafeţei rădăcinii/
suprafaţa frunzelor. Raportul Sr : Sfr se măreşte de 1,5 ori la fasolea de lima, de 1,7 ori
la fasolea tepari şi 2,0 ori la fasolea obişnuită comparativ cu raportul rădăcini : frunze
la plantele martor. Luând în consideraţie proprietatea de stabilizare a valorilor gradului
de hidratare a frunzelor şi intensităţii transpiraţiei [1] se poate de conchis, că sistemul
radicular al plantelor tolerante în condiţii de secetă au o eﬁcacitate de absorbţie mai
înaltă. Totodată aceasta demonstrează, că la plantele din sp. Ph. vulgaris L. are loc
o perturbare serioasă a coraportului dintre suprafaţa de asimilare şi organele nonfotosintetizante. Dereglările corelaţiilor rădăcini : frunze la plantele supuse unei secete
de 10 zile nu se restabileau un timp şi după ameliorarea condiţiilor de umiditate. În
perioada post stres asimilatele fotosintetice sunt orientate spre restabilirea suprafeţei de
asimilare pierdută (la formarea altor frunze). Schimbarea eﬁcienţei utilizării asimilatelor
sub inﬂuenţa deshidratării organelor este demonstrată de modiﬁcarea raportului organe
asimilatoare/organe consumatoare. La plantele tolerante acest parametru variază în
mediu de la 0,556 şi 0,600 în condiţii favorabile – la 0,604 şi 0,711 – pe fond de
insuﬁcienţă de umezeală; la cele sensibile – de la 0,435 la 0,525 corespunzător. Deci,
cota organelor consumatoare faţă de organele producătoare se majorează în condiţii de
secetă cu 8,6-18,5% şi 20,7% faţă de acest raport speciﬁc plantelor martor, respectiv
pentru ﬁecare genotip. Totodată eﬁcienţa utilizării asimilatelor pentru formarea recoltei
(m.u. pl./m.u. boabe) la acestea constituie respectiv o scădere cu: 29,1; 30,2; 27,2;
31,8; 34,9; 38,2 la sută în şirul Lunatus 602 < Fetanisa < Acutifolius 5 < Acutifolius
3 < Esperanto < Nina. Modiﬁcările morfologice menţionate sunt o consecinţă a
perturbării sub inﬂuenţa deshidratării a interrelaţiilor de creştere a organelor faţă de
creşterea plantei întregi, exprimată cantitativ prin valoarea coeﬁcientului alometric
[17]. Dacă creşterea organului este proporţională cu creşterea întregii plante, valoarea
coeﬁcientului alometric este egală cu 1. Valorile coeﬁcientului alometric arată cât de
neuniform se schimbă creşterea unui organ faţă de planta întreagă, sau faţă de alt organ
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pe parcursul dezvoltării individuale sau sub inﬂuenţa factorilor externi. Pe parcursul
creşterii alometrice, proporţiile organului se schimbă. Valorile coeﬁcientului care arată
cu cât se schimbă proporţiile organelor plantelor – coeﬁcientul de proporţionalitate,
supuse stresului prin secetă (30% CTA, 10 zile) sunt indicate în tab. 2. Rezultatele
obţinute în studiul efectuat, demonstrează că organele plantelor reprezentanţilor celor
trei specii de Phaseolus au o creştere ne-echivalentă, atât în condiţii optime, cât şi de
umiditate insuﬁcientă. Valori maxime ale coeﬁcientului alometric au frunzele, tulpinile
şi păstăile; minime – rădăcinile şi inﬂorescenţele. Respectiv se schimbă şi coeﬁcientul
de proporţionalitate.
Insuﬁcienţa apei condiţionează nu o reducere simplă a biomasei plantei, dar
provoacă şi schimbarea cotei părţi a organelor ei în masa întregului organism. Are
loc majorarea ponderii frunzelor şi tulpinilor, pe fondalul diminuării generale a masei
acestora, şi reducerea ratei organelor generative. Particularităţile de genotip se păstrează
şi în cazul dat. Reducerea preponderentă a organelor generative sub inﬂuenţa secetei la
faza de înﬂorire-formare a bobului, are urmare directă asupra productivităţii plantelor
şi recoltei de boabe.
Evidenţa realizării potenţialului de productivitate a demonstrat, că seceta (30%
CTA, 10 zile) din timpul „înﬂoririi-formării bobului” a cauzat reducerea masei absolute
de boabe pe plantă la toate genotipurile de fasolea cu diferenţe mari la cultivarele slab
rezistente. Efectul secetei în postacţiune s-a manifestat în diminuarea numărului de
păstăi, masei boabelor pe plantă şi masei a 1000 boabe. Plantele din sp. Ph. lunatus L.
s-au caracterizat printr-o stabilitate relativă a productivităţii comparativ înaltă. Gradul
de micşorare a masei boabelor recoltate în mediu de pe o plantă a constituit 25 - 35% din
productivitatea plantelor martor la cv. Lunatus 602 şi Fetanisa; 40 - 50 – la Acutifolius
5 şi Acutifolius 3 şi 50 - 60% la cv. Esperanto şi Nina.
Deci, plantelor, care se caracterizează prin proprietăţi de stabilizare a proceselor
ﬁziologice în condiţii de stres hidric cauzat de secetă, le este proprie şi o realizare mai
completă a potenţialului de productivitate. Deosebirile după caracterele morfologice,
care asigură preadaptarea plantelor la umiditate suboptimală şi menţinerea status-ului
apei în organism la un nivel relativ stabil – frunze cutinizate, pubescente, sistem radicular
pivotant, profund penetrabil, viteză înaltă de acumulare a masei uscate, suprafeţei
foliare, etc. – se manifestă şi în condiţii de umiditate favorabilă, ﬁind particularităţi,
caracteristice speciei şi formate în timpul evoluţiei. Cultivarele înalt productive în
condiţii optime, se deosebesc prin reduceri veridic mai considerabile în caz de secetă,
a masei plantelor, suprafeţei foliare şi a sistemului radicular. Procesele de revigorare
a parametrilor funcţionali şi morfologici la ameliorarea condiţiilor de umiditate la
acestea sunt întârziate. La plantele stres-tolerante reacţiile de creştere compensatorie la
restabilirea regimului hidric favorabil sunt mai puternic pronunţate.
Concluzii
1. Adaptarea specializată a plantelor din speciile Ph. lunatus L. şi Ph. acutifolius
Gray se realizează datorită anumitor caractere morfogenetice care asigură pre adaptarea
la umiditate suboptimală. La plantele stres-tolerante reacţiile de creştere compensatorie
după restabilirea regimului hidric favorabil se manifestă mai deplin.
2. Plasticitatea morfologică şi sensibilitatea la secetă a organelor plantelor este
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diferită: deosebit de sensibile şi afectate sunt organele generative. Are loc modiﬁcarea
raportului organe asimilatoare:organe consumatoare pe fondalul diminuării generale a
masei acestora.
3. Reducerea preponderentă a organelor generative sub inﬂuenţa secetei la faza
de înﬂorire-formare a bobului, are urmare directă asupra productivităţii plantelor şi
recoltei de boabe.
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