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Introducere

 De către lumea ştiinţi că este ştiut şi recunoscut faptul că fundamentul princi-
pal al productivităţii biologice este fotosinteza plantelor. Toate problemele de cercetare 
în domeniul fotosintezei sunt legate de procesul majorării productivităţii fotosintetice, 
de utilizarea mai e cientă a energiei solare.

 Productivitatea  nală a plantelor este determinată de activitatea unui ansamblu de 
procese  ziologice, între care rolul principal aparţine fotosintezei şi creşterii. Anume 
în primele faze ale ontogenezei are loc formarea centrelor de atracţie în ţesuturile mer-
istematice care sunt dominante în utilizarea produselor sintetizate a aparatului fotosin-
tetic şi transportate prin  oem, datorită căruia este asigurată integritatea funcţională şi 
structurală a organismului vegetal [1,2,3]. Adaptarea la stresul factorilor exogeni nefa-
vorabili poate   explicată prin procesul de dereglare urmat de restabilirea echilibrului 
donor – acceptor la diferite nivele de organizare structurală şi funcţională. În situaţii 
de stres îniţial se dereglează balanţa donor – acceptor. Activitatea fotosintezei este 
determinată în mare măsură de intensitatea transportului asimilatelor, care la rândul său 
este in uenţată de procesele metabolice din centrele de atracţie. Are loc o concurenţă 
permanentă între diferite centre acceptoare [4,5].

La plantele perene cum este viţa de vie, sistema donor – acceptor funcţionează 
într-o modalitate cu mult mai complicată deoarece există o concurenţă mai mare între 
centrele de atracţie. Dacă la plantele anuale în prima perioadă de vegetaţie acceptorul 
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principal (dominanta) sunt ţesuturile apicale în care au loc procesele ce asigură creşterea, 
în a doua jumătate, după perioada de formare a organelor generative (la porumb a 
ştiuletelui, la cereale a spicului ş.a.), anume ele devin dominante deoarece procesele de 
creştere sunt minimalizate.

 La viţa de vie, însă creşterea se prelungeşte şi după formarea organelor repro-
ductive. Deci şi concurenţa continue, cu consecinţele respective, deoarece stimularea 
activităţii unuia dintre acceptori este în defavoarea altuia. Reeşind din cele expuse, cer-
cetarea in uenţei factorului hormonal la nivel de organism are o însemnatate importantă 
în stabilirea modalităţilor de reglare a proceselor de activitatea cărora depinde produc-
tivitatea plantelor.

Pentru realizarea programului genotipic şi formarea fenotipului este necesar un 
anumit nivel al activităţii aparatului fotosintetic care ar asigura procesele de creştere 
şi morfogeneză, adică un sistem donor – acceptor perfect. Creşterea şi fotosinteza 
determină procesele de adaptare la condiţiile mediului exterior pe parcursul diferitor 
etape ale acestora.

Fitohormonii şi inhibitorii de creştere endogeni,  ind cel mai specializat sistem de 
dirijare la nivel supracelular, asigură în acelaşi timp şi controlul efectiv asupra fotosin-
tezei, participă în reglarea expresiei genelor, determină direcţia şi iuţeala transportului 
compuşilor asimilaţi şi depunerea acestora în rezervă [6].

Studierii fotosintezei plantelor viticole este consacrat un volum foarte impunător 
de cercetări ample şi diversi cate. S-a constatat că coe cientul de utilizare a luminii 
de către frunzele viţei de vie este redus, ne depăşind 1%, în timp ce acest indice la 
alte plante ajunge până la 2% şi prezintă modi cări evidente pe parcursul perioadei de 
vegetaţie [7, 8].

Studiile efectuate au pus în evidenţă faptul că întregul proces al fotosintezei plantelor 
viticole depinde atât de factorii biologici (specie, soi, portaltoi) [9, 10, 11], cât şi de cei 
ai mediului ambiant – lumină [11, 12, 13, 14], umiditate [15, 16], temperatură [8, 11], 
sol [17], condiţiile orogra ce [18], dar şi vârsta frunzelor [19]. Aparatul fotosintetic 
a grupei plantelor C-3, din care face parte şi viţa de vie,  ind foarte sensibil la 
condiţiile mediului ambiant, manifestă totodată particularităţi genotipice semni cative 
[18,19,20].

Odată cu încetarea creşterii intensive a lăstarilor şi trecerii plantelor în starea de 
repaus profund o parte din compuşii organici produşi de aparatul fotosintetic au în 
calitate de acceptor ţesuturile corzilor de rod, conţinutul acestora devenind şi mai mare 
după recoltarea strugurilor. Este cunoscut că în această perioadă au loc procese inten-
sive de pregătire pentru iernare şi formare a complexului de rezistenţă a plantelor la 
temperaturi scăzute.

Scopul cercetărilor noastre a fost evidenţierea particularităţilor activităţii fotosin-
tezei, respiraţiei şi regulatorilor de creştere la plantele unor soiuri de viţă de vie, în 
funcţie de vigoarea de creştere, durata perioadei de vegetaţie, gradul de maturare a 
lăstarilor, rezistenţei la secetă şi ger, conţinutul de humus şi calcar activ în sol.

Materiale şi metode

Drept obiect de studiu au fost utilizate urmatoarele soiuri de viţa de vie de masă: 
Moldova – creştere buiacă, periada târzie de coacere, maturizarea redusă a lăstarilor, 
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rezistenţa medie la secetă şi redusă la ger; Alb de Suruceni – creştere moderată, perio-
ada medie de vegetaţie, maturarea bună a lăstarilor, rezistenţă sporită la secetă şi ger; 
Şasselas dore – creştere cu vigoare medie, perioadă medie de vegetaţie, maturare bună 
a lăstarilor, rezistenţă slabă la secetă şi mai jos de medie la ger; Decabrschii – creştere 
viguroasă, durată medie – târzie a perioadei de vegetaţie, rezistenţă sporită la secetă şi 
ger.

Soiuri de vin: Cabernet Sauvignon – creştere viguroasă, perioadă lungă de vegetaţie, 
maturare relativ bună a lăstarilor, rezistenţă relativă la ger şi slabă la secetă; Aligote – 
creştere cu vigoare medie, durată medie a perioadei de vegetaţie, rezistenţă relativă la 
secetă şi medie la ger.

Particularităţile activităţii fotosintezei la soiurile enumerate au fost studiate în 
condiţii de câmp, iar la cele de Cabernet Sauvignon ,Aligote – şi în condiţiile casei 
de vegetaţie. In uenţa conţinutului de humus în sol asupra fotosintezei s-a studiat în 
condiţii de câmp la soiul Cabernet Sauvignon, iar a conţinutului de Ca activ în sol – 
la soiurile Aligote şi Cabernet Sauvignon în condiţiile casei de vegetaţie. Activitatea 
regulatorilor de creştere a fost cercetată la soiurile Aligote şi Cabernet Sauvignon , 
atât în condiţii de câmp, cât şi în cele ale casei de vegetaţie. Activitatea fotosintezei a 
fost determinată prin metoda gazometrică folosind monitorul pentru fotosinteză RTM 
– 48A. cu analizator în infraroşu [21], iar a regulatorilor de creştere – prin metoda de 
biotest [22].

Rezultate şi discuţii

Din datele prezentate în  g. 1. vedem că conţinutul de CO
2
 asimilat de aparatul 

fotosintetic se repartizează astfel încât circa 35 ppm îi revine productivităţii fotosin-
tezei şi în jurul la 10 ppm - respiraţiei mitohondriale şi fotorespiraţiei luate împreună. 
Conform datelor obţinute (tab.1) intensitatea fotosintezei (exprimată prin greutatea de 
micromoli CO

2
 la m² de suprafaţă foliară) depinde atât de soi şi fenofaza de vegetaţie 

cât şi de vigoarea de creştere şi durata perioadei de vegetaţie a plantelor. În timpul fazei 
de creştere încetinită a lăstarilor (iulie) intensitatea fotosintezei în condiţii de câmp 
este mai înaltă la plantele soiurilor cu creştere viguraosă Moldova şi Cabernet Sau-
vignon. Asimilarea dioxidului de carbon în această perioadă a fost cu mult mai înaltă 
în condiţiile casei de vegetaţie. De exemplu: la plantele soiului Aligote în condiţii de 
câmp ea a constituit doar 8,9 μmoli/m²s, iar la cele din casa de vegetaţie crescute pe sol 
fără carbonaţi – 14,6 μmoli/m²s. Stoev C [8] indică că valoarea maximă a intensităţii 
fotosintezei frunzelor mature de viţă de vie variază între 10 şi 20 mg CO

2
/dm²/h., iar 

Gucci R. şi coaut. [23] au constatat că V. Vinifera posedă o valoare medie a fotosintezei 
nete de 11,6 μmoli/m²/s.

În timpul maturării lăstarilor şi intrării plantelor în faza de repaus profund diferenţa 
dintre variante în intensitatea fotosintezei scade, rămânînd totuşi cea mai înaltă la soiul 
Moldova (10,5) şi mai redusă la Decabrschii (4,7 μmoli/m²/s). Spre sfârşitul lunii sep-
tembrie, după încetarea creşterii lineare a lăstarilor şi a area plantelor în stare de repaus 
profund a fost înregistrată cea mai redusă activitate a fotosintezei.

Este important de evidenţiat particularităţile ritmului de scădere a intensităţii fo-
tosintezei pe perioadele de vegetaţie în funcţie de soi, condiţiile de creştere şi conţinutul 
de Ca activ în sol. Astfel în condiţii de câmp, asimilarea CO

2
 în luna septembrie la plan-
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tele soiurilor tardive Moldova şi Cabernet a fost respectiv de 2,4 şi 2,5 ori mai mică ca 
în iulie, în timp ce la cele ale soiurilor mai timpurii Alb de Suruceni şi Aligote – doar 
de 1,6 şi 1,7 ori.

Figura 1. Monitoringul componentelor schimbului de gaze în procesul de fotosinteză 
la viţa de vie.

( FN – Fotosinteza neto, FR – fotorespiraţia, R – respiraţia; C
0
 – conţinutul de CO

2
în atmosferă 

şi în procesele: C
2
 – fotosinteză, C

1
 – respiraţie, C

3
 - fotorespiraţie).

 În această perioadă se reduce şi mai mult diferenţa în intensitatea asimilării dioxid-
ului de carbon între plantele tuturor variantelor studiate, ea rămânând totuşi mai înaltă 
la soiul cu creştere luxuriantă – Moldova. La plantele de Aligote, crescute în condiţiile 
casei de vegetaţie, intensitatea fotosintezei în timpul creşterii încetinite a lăstarilor a 
fost mai mare comparativ cu cele din câmp, iar la viţele crescute pe sol cu conţinutul 
de 10% de Ca activ asimilarea CO

2
 a fost cu mult mai înaltă în raport cu cele de pe sol 

fără carbonaţi de Ca.
Odata cu încetinirea, iar apoi cu încetarea creşterii liniare a lăstarilor (august - sep-

tembrie) şi trecerea plantelor în starea de repaus profund intensitatea fotosintezei scade 
brusc, rămânând însă mai înaltă la plantele crescute pe sol cu carbonaţi în comparaţie 
cu cele de pe sol fără carbonaţi. Prin urmare intensitatea fotosintezei în luna septembrie 
la plantele de pe sol cu carbonaţi a fost de 1,9 ori mai mică iar la cele de pe sol fără 
carbonaţi – de 3,1 ori mai redusă comparativ cu luna iulie.

La soiurile studiate au fost înregistrate particularităţi esenţiale şi în procesele de 
respiraţie. Astfel, în timpul lunii iulie cea mai înaltă intensitate a respiraţiei totale în 
condiţii de câmp s-a observat la soiul Alb de Suruceni (2,2 μmoli/m2·/s de CO

2
) urmat 

de soiurile Aligote (1,6), Moldova (1,5) şi Cabernet Sauvignon (1,3 μmoli/m2 /s).
În perioada următoare a vegetaţiei (august, septembrie) a fost înregistrată reduce-

rea proceselor de respiraţie la plantele soiurilor studiate, cu excepţia celor de Cabernet 
Sauvignon la care acest proces nu a suferit schimbări esenţiale. Intensitatea mai înaltă 
a fotorespiraţiei au avut-o plantele de Moldova (0,9 μmoli/m2/s) urmate de cele ale 
soiului Alb de Suruceni (0,7) şi Aligote (0,1).
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Tabelul 1. Intensitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de vigoa-
rea de creştere, durata perioadei de vegetaţie, acţiunea calcarului activ în sol şi rezistenţa 
plantelor la secetă şi ger.

Indici (μmoli 
CO

2
/m²s)

În condiţiile casei 
de vegetaţie

În condiţii de câmp

Aligote 
20% Ca

Aligote 
martor

Moldova 
Deca-
brschii 

Şasselas 
dore

Alb de 
Suruceni

Cabernet 
Sauvignon

Ali-
gote

I u l i e 2008

Fotosinteza 
reală

11,1 14,6 14,6 - - 10,3 11,3 8,9

Respiraţia 
totală

1,8 1,5 1,5 - - 2,2 1,3 1,6

Respiraţia 
mitocondrială

0,6 0,4 0,5 - - 1,5 1,0 1,5

Fotorespiraţia 0,7 0,9 0,9 - - 0,7 0,0 0,1

Transpiraţia 30,2 20,8 45,4 - - 34,5 42,7 42,8

A u g u s t 2008

Fotosinteza 
reală

9,8 8,1 10,5 4,7 7,1 8,8 9,4 10,0

Respiraţia 
totală

1,4 1,5 1,2 1,1 2,0 1,7 1,4 1,5

Respiraţia 
mitocondrială

1,0 0,5 0,6 0,7 1,5 0,6 1,6 1,1

Fotorespiraţia 0,7 0,2 0,6 0,4 0,5 1,1 0,3 0,4

Transpiraţia 46,9 36,4 52,5 19,5 45,8 40,5 19,1 36,5

S e p t e m b r i e 2008

Fotosinteza 
reală

5,9 4,7 6,0 3,1 3,4 5,5 4,4 5,1

Respiraţia 
totală

1,8 2,5 1,0 1,4 1,2 1,6 1,4 1,1

Respiraţia 
mitocondrială

1,3 1,7 0,3 0,9 0,7 1,2 0,6 0,9

Fotorespiraţia 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 0,2

Transpiraţia 48,7 36,2 36,5 28,4 36,7 48,8 33,0 16,7

Din punct de vedere a pregătirii plantelor către iernare prezintă interes rezultatele 
referitoare la respiraţia mitocondrială. În septembrie plantele soiurilor cu creştere 
viguroasă şi perioada mai lungă de vegetaţie Cabernet Sauvignon şi Moldova au avut 
cel mai redus nivel al respiraţiei mitocondriale – respectiv 0,6 şi 0,3 μmoli/m2/s). Inten-
sitatea maximală a respiraţiei mitocondriale în septembrie a fost înregistrată la soiul Alb 
de Suruceni (1,2 μmoli/m2 /s) urmat de Aligote şi Decabrschii cu câte 0,9 μmoli/m2·s şi 
Şasselas dore – 0,7 μmoli/m2 /s. Acest fenomen poate   condiţionat de particularităţile 
proceselor biochimice care au loc în perioada trecerii plantelor în starea de repaus pro-
fund şi pregătirea către iernare legate de sinteza substanţelor care formează sau prezintă 
predecesori ai compuşilor crioprotectori (lipide fosforice, proteine, nucleoproteide şi 
a.). Prin urmare, concluzionăm că soiurile cu creştere moderată, durata mai redusă a 
perioadei de vegetaţie şi rezistenţa mai înaltă la ger au un ritm mai lent de scadere a 
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procesului de fotosinteză şi intensitate mai înaltă a respiraţiei mitocondriale în timpul 
fazei de maturare a lăstarilor, care contribuie la crearea mai deplină a complexului de 
rezistenţă a plantelor la iernare.

Regluatorii de creştere au fost determinaţi în frunze mature. Astfel activitatea lor 
în această perioadă de vegetaţie este reprezentată, în fond, de conţinutul de inhibitori, 
stimulatorii de creştere lipsind ori  ind în proporţii foarte mici. După cum vedem (tab. 
2) activitatea inhibitorilor în timpul încetinirii creşterii lăstarilor (iulie) este mai înaltă 
la plantele soiului Aligote cu creştere moderată şi perioada de vegetaţie mai scurtă 
faţă de Cabernet Sauvignon cu creştere viguroasă şi durata mai lungă a perioadei de 
vegetaţie. În august acest indice are valori mai semni cative la plantele de Cabernet 
Sauvignon.

Stimulatorii de creştere în iulie practic nu au fost depistaţi la ambele soiuri, iar în 
august s-a înregistrat o activitate neînsemnată a acestora. În condiţiile de secetă a lunii 
iulie activitatea inhibitorilor a fost de circa 2 ori mai mare la plantele de Aligote cu 
rezistenţă redusă la secetă în comparaţie cu cele de Cabernet mai tolerante la secetă. 
În timpul lunii august diferenţa dintre soiuri în conţinutul de inhibitori scade, aceasta 
însă este mai mare la plantele de Cabernet. Odată cu sporirea activităţii inhibitorilor de 
creştere are loc reducerea activităţii fotosintezei frunzelor, acest proces  ind mai redus 
la plantele de pe sol carbonatic.

Tabelul 2.Activitatea regulatorilor de creştere în frunze în funcţie de soi, conţinutul 
de humus şi Ca activ în sol (Sporirea creşterii coleoptilelor în % pe cele 10 zone 
cromatogra ce).

Aligote Cabernet Sauvignon

Câmp 
Casa de vegetaţie

Câmp 
Conţinutul de humus

Martor 10% Ca 0,5% 3%

I u l i e 

93 20 80 12 69 93

90 32 56 28 56 109

98 15 64 26 104 101

109 20 80 20 40 64

83 28 53 22 49 56

21 121 32 32 42 40

27 8 56 42 24 56

18 22 42 30 21 32

21 14 42 11 40 26

11 20 24 8 21 11

462* 300* 529* 231* 264* 378*

A u g u s t 

78 73 63 99 68 65

136 55 99 93 136 96

66 88 93 88 88 111

88 96 111 116 83 68

103 55 111 101 111 123
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101 111 88 80 93 121

101 88 96 108 108 99

101 106 99 80 99 140

83 88 77 98 106 78

33 55 20 49 55 53

484* 598* 635* 703* 622* 843*

* - activitatea sumară (a zonelor cromatogra ce) de inhibare.

Într-o anumită măsură şi conţinutul de humus în sol a in uenţat activitatea regu-
latorilor de creştere în frunze, care în timpul ambelor perioade de vegetaţie a fost mai 
înaltă la plantele de pe sol cu 3% de humus în raport cu cele de pe sol cu 0,5%. Analogic 
soiului Aligote în timpul secetei (iulie) activitatea stimulatorilor de creştere la plantele 
de Cabernet practic a fost nulă, iar în luna august, cu condiţii mai bune de umiditate, s-a 
înregistrat şi o anumită activitate a acestora, care este mai pronunţată la plantele de pe 
sol cu 3% de humus. În acelaşi timp, conţinutul de inhibitori este mai înalt la plantele 
de pe sol cu fertilitatea mai mare (3% de humus). Odată cu sporirea conţinutului de 
inhibitori în frunze are loc scăderea activităţii fotosintezei.

Concluzii 

Soiurile cu creştere moderată, durată mai redusă a perioadei de vegetaţie şi rezistenţă 
mai înaltă la ger au un ritm de scădere mai lentă a procesului de fotosinteză şi intensităţii 
respiraţiei mitocondriale în timpul fazei de maturare a lăstarilor, care contribuie la crea-
rea mai deplină a complexului de rezistenţă a plantelor la iernare.

Odată cu sporirea activităţii inhibitorilor de creştere are loc reducerea activităţii 
fotosintezei, acest proces  ind mai redus la plantele de pe sol cu carbonaţi.

Acţiunea condiţiilor severe de umiditate induce sporirea activităţii inhibitorilor de 
creştere la soiurile cu toleranţa mai mică la secetă, care este mai pronunţată la plantele 
de pe sol cu conţinutul mai mare de humus.
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Introducere

În ultimul timp tot mai frecvent se întâlnesc tulpini ale microorganismelor cu 
rezistenţă sporită la acţiunea antibioticelor. Unul din obiectivele farmaciei contem-
porane este elaborarea noilor remedii antimicrobiene e ciente, în deosebi de origine 
vegetală.

Compuşii fenolici sunt metaboliţi secundari larg răspândiţi în lumea vegetală şi 
constituie categoria de compuşi chimici naturali cu diferite efecte terapeutice, inclusiv 
antimicrobiene [16, 18]. Fructele de aronie se caracterizează printr-un conţinut sporit 
de compuşi fenolici, reprezentaţi prin polifenoli, acizi fenolici,  avonozide în care 
predomină  avonolii şi antocianii [4, 9]. Ele prezintă un interes vădit  toterapeutiuc, 
graţie însuşirilor terapeutice ale compuşilor fenolici: antioxidante [9, 13], vasoprotec-
toare [1], gastroprotectoare [12], chimiopreventivă, antiradiantă [20], antimutagene 
[7]. Pe parcursul ultimului deceniu au fost elucidate şi proprietăţile antmicrobiene 
şi antivirale, determinate de conţinutul sporit fenolic al diferitor fructe, inclusiv şi a 


