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Rezumat
S-a demonstrat că intensitatea metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
suferă schimbări esenţiale în funcţie de textura solului, având valori mai pronunţate
la viţele crescute pe sol nisipo-lutos şi argilo-nisipos. Stresul hipotermic induce noi
schimbări în metabolismul acestor compuşi, cu repercutări importante, datorită cărora
conţinutul fosforului macroergic şi glucidelor eterice devine mai înalt la plantele cres-
cute pe sol uşor argilos şi argilo-nisipos şi reducerea fosforului organic, acido-solubil,
nucleotidelor şi acizilor nucleici care a fost mai pronunţată la plantele de pe sol nisipo-
lutos şi argilo-nisipos mediu.
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Introducere
Textura solului este un factor pedologic care foarte mult variază în solurile R.

Moldova. De textura solului depinde regimul de apă, regimul termic şi de aeraţie. Cu
creşterea conţinutului de argilă fi zică creşte capacitatea de reţinere a apei, scade per-
meabilitatea solului, se înrăutăţeşte regimul de aeraţie al său, iar pe măsura scăderii
conţinutului de argilă fi zică strugurii plantelor viticole se maturizează mai repede, saha-
ritatea bobiţelor se măreşte, aciditatea însă şi prospeţimea vinului se reduc. Pe solurile
nisipoase calitatea vinului scade, pe cele argiloase plantele au o creştere mai slabă,
maturarea strugurilor şi a lăstarilor întârzie. Se consideră, că solurile bogate în argilă,
fără ca aceasta să fi e în exces, sunt propice pentru producerea vinurilor roşii, argila
contribuind la formarea culorii boabelor ce dau vinuri bine colorate, corpolente, mai
puţin alcoolice, dar catifelate şi durabile, care se pretează la învechire. Pe soluri bogate
în argilă viţa de vie suferă mai puţin la secetă [1, 24].

Sunt bine cunoscute funcţiile fosforului în organismul vegetal. Acestui element îi
aparţine rolul principal în reacţiile biochimice de formare, eliberare, transfer şi uti-
lizare a energiei chimice [4, 5]. El intră în componenţa diferitor grupe de compuşi
care îndeplinesc funcţii specifi ce, structurale şi catalitice. Prin urmare, pentru a releva
natura rezistenţei plantelor la ger şi iernare este foarte necesară cunoaşterea proceselor
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participării compuşilor fosforici în crearea şi manifestarea potenţialului de rezistenţă
a plantelor la ger şi iernare. Acestei probleme au fost dedicate numeroase cercetări în
acelaşi număr – la plantele lemnoase [2, 18, 21, 25, 26] şi fructifere [7, 16].

Formarea acestor compuşi, îndeosebi a ARN în timpul iernării contribuie la stabili-
zarea structurii protoplasmei şi sporirea rezistenţei plantelor la ger, creării potenţialului
înalt al activităţii fi ziologice şi intensităţii vegetaţiei ulterioare [20].

Sunt multe şi cercetările care vizează particularităţile metabolismului compuşilor
fosforici în funcţie de rezistenţa viţei de vie  la ger [3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 27], conform
cărora aceşti compuşi au un rol foarte important în realizarea însuşirilor de rezistenţă a
plantelor viticole la ger şi iernare.

Totodată problema metabolismului compuşilor fosforici în funcţie de condiţiile
de creştere şi rezistenţă a plantelor la ger este relatată insufi cient. Date referitoare la
particularităţile metabolismului acestor compuşi în funcţie de componenţa fi zică a
solului şi stresului hipotermic nu am întâlnit.

Scopul cercetărilor noastre a fost relevarea particularităţilor metabolismului fosfor-
ic în funcţie de conţinutul de argilă în sol, acţiunii stresului hipotermic şi evidenţierea
condiţiilor texturale ale solului care contribuie la stimularea metabolismului
compuşilor necesari în procesele de realizare a potenţialului de rezistenţă a plantelor la
temperaturi scăzute.

Metode şi materiale
Drept obiect de studiu au servit şapte soiuri de viţă de vie care se deosebesc între ele

după vigoare, perioada de vegetaţie, densitatea ţesuturilor şi gradul de rezistenţă la ger:
Aligote, Pinot noir şi Traminer roz (pentru vin), Regina viilor, Perla de Csaba, Şasselas
dore şi Moldova (struguri de masă).

Pentru efectuarea cercetărilor a fost fondată o experienţă specială în condiţii de câmp
care a exclus infl uenţa altor factori ecologici, aşa cum există în natură între teritoriile
cu diferite specii texturale de sol. Plantele au fost cultivate în tranşee cu adâncimea şi
lăţimea de 1 m, umplute cu sol ce posedă valori diferite ale texturii (părticele elementa-
re cu diametrul mai mic de 0,01mm) pe care se cultivă viţa de vie în Republica Moldo-
va: nisipo-lutos, argilo-nisipos şi uşor argilos. Dintre solurile argilo-nisipoase a fost
ales solul mediu argilo-nisipos, deoarece anume el reprezintă media după conţinutul de
argilă între prima şi a treia specii texturale de sol. Pereţii tranşeelor au fost acoperiţi cu
2 pături de peliculă, ca rădăcinile să nu pătrundă în afara spaţiului tranşeelor. Compuşii
fosforici au fost determinaţi conform metodelor biochimice cunoscute [11].

Rezultate şi discuţii
Cercetările efectuate au arătat că textura solului are o anumită infl uenţă asupra me-

tabolismului compuşilor fosforici. Astfel soiurile Moldova, Pinot, Aligote şi Traminer
(cu excepţia fosfolipidelor), Perla de Csaba şi Şasselas dore (cu excepţia nucleotidelor)
până la îngheţare au avut un conţinut mai înalt al compuşilor fosforici studiaţi la plan-
tele de pe soluri mai uşoare (nisipo-lutos şi argilo-nisipos, (tab.1, 2)).

E marcant faptul că până la îngheţare toate cele 7 soiuri au avut un conţinut mai
înalt de fosfor macroergic şi glucide eterice la plantele tot de pe aceste soluri. Deci
a compuşilor fosforici care au un rol primordial în metabolismul energetic, iar prin
urmare – şi în reacţiile de adaptare a plantelor la condiţiile nefavorabile ale mediului
ambiant, precum la ger şi iernare. Soiurile pentru struguri de masă au şi un conţinut de
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fosfolipide majorat la plantele de pe soluri mai uşoare (argilo-nisipos şi nisipo-lutos),
dar mai redus în comparaţie cu cel al fosforului macroergic şi nucleotidelor. Având însă
în vedere rolul deosebit de important al fosfolipidelor în metabolismul plantelor nu
putem exclude şi însemnătatea acestui surplus al conţinutului de fosfolipide la plantele
de pe soluri mai uşoare în raport cu cel al viţelor de pe sol argilos.

Fosfolipidele au un rol important în manifestarea proprietăţilor de rezistenţă a plan-
telor la ger [14, 15, 18, 19, 27]. Acumularea lor în procesele de călire a plantelor la ger
este strâns legată de sinteza de novo a membranelor celulare. Se consideră că conţinutul
acestora relevă masa parţială a structurilor membranice. De conţinutul fosfolipidelor
depinde şi hidrofobilitatea conţinutului celular. Capacitatea fosfolipidelor de a trece din
starea lichido – cristalică în gel determină mai multe însuşiri ale membranelor legate
de transportul de ioni, cataliza fermentativă, fosforilarea oxidativă, controlul respira-
toric, procesele de transferare a informaţiei ş.a [4, 5, 17]. În fond, textura solului nu a
infl uenţat esenţial metabolismul acizilor nucleici.

Cel mai variabil a reacţionat la textura solului soiul Regina viilor. Acest soi a avut
un conţinut înalt de fosfor organic, acido-solubil şi al nucleotidelor la plantele de pe sol
greu (argilos uşor), iar al fosforului macroergic – la cele de pe sol nisipo-lutos.

Conţinutul fosforului macroergic la plantele soiurilor Moldova, Perla de Csaba de
pe solurile mai uşoare a fost cu 23-26% mai înalt în raport cu al viţelor de pe sol uşor
argilos, respectiv la plantele de Pinot noir- cu 13%, iar la cele de Traminer cu 39%.
În linii generale acestea sunt deosebirile care vizează conţinutul de compuşi fosforici
înaintea îngheţării în congelator a  plantelor (diferitor soiuri) cultivate în condiţii difer-
ite ale texturii solului.

Acţiunea temperaturilor scăzute (stresul hipotermic) a avut o infl uenţă considerabilă
asupra conţinutului de compuşi fosforici (tab.1, 2), îndeosebi al fosforului macroer-
gic, nucleotidelor, acizilor nucleici şi al fosforului organic în întregime. Astfel în urma
impactului stresului hipotermic, conţinutul de fosfor macroergic la plantele soiurilor
pentru vinuri de pe toate cele trei variante texturale de sol s-a majorat, însă cu mult
mai pronunţat la viţele crescute pe sol mai ușor – argilos uşor. Cea mai mare creştere a
conţinutului acestei fracţii (cu 47%),  indusă de acţiunea temperaturilor scăzute, a fost
înregistrată la plantele soiului Pinot noir cu rezistenţă mai înaltă la ger, urmate de cele
de Aligote şi Traminer (cu câte 30%). Soiurile pentru struguri de masă au reacţionat
specifi c. Conţinutul  acestei fracţii de fosfor la plantele soiului Perla de Csaba de pe
solurile argilo-nisipos şi uşor argilos a crescut, devenind mai înalt la cele de pe argilos
uşor (cu 26%). Soiurile Şasselas şi Moldova au avut o creştere a conţinutului fosforului
macroergic doar la plantele de pe sol uşor şi o reducere la cele de pe soluri mai grele
(argilo-nisipos şi uşor argilos).

Plantele soiului Regina viilor de pe sol nisipos au avut un conţinut mai mic (cu
27%), al acestei fracţii de fosfor iar cele de pe sol uşor argilos - mai mare cu 30%,
rămânând fără schimbare esenţială la plantele de pe sol argilo-nisipos.

Şi nucleotidele au suferit anumite schimbări sub infl uenţa temperaturilor scăzute,
care au indus majorarea concentraţiei acestora la plantele de Aligote şi Şasselas de
pe toate cele trei tipuri de sol şi scăderea conţinutului lor la plantele de Pinot noir
Traminer, Moldova, Regina viilor şi Perla de Csaba. Sub  infl uenţa stresului hipotermic
cel mai mult a scăzut conţinutul de nucleotide (până la 42%) la soiul Regina viilor cu
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cea mai mică rezistenţă la ger, urmat de soiurile Moldova şi Perla de Csaba (cu câte
34% fi ecare).

Tabelul 1 Metabolismul compuşilor fosforici în liberul corzilor de rod ale unor soiuri
pentru struguri de masă în funcţie de textura solului şi acţiunea temperaturilor scăzute
(-20°C), µg/g s.u.

Soluri

Fosforul

macro-
ergic

anor-
ganic

acido-
solubil

organic

Până la îngheţare

nisipo-lutos 12,2 765 2262 1497 309 430 1068 236

argilo-nisipos 11,4 1057 2856 1799 282 632 1168 207

uşor argilos 9,4 1045 2870 1825 264 527 1298 181

nisipo-lutos 11,5 1204 3550 2346 339 768 1578 299

argilo-nisipos 13,7 1375 3891 2516 350 705 1810 307

uşor argilos 10,2 1008 3047 2039 296 689 1350 240

argilo-nisipos 9,2 1119 2449 1330 322 649 682 277

uşor argilos 7,2 760 1896 1136 295 616 520 264

argilo-nisipos 7,4 442 1084 642 317 533 109 241

uşor argilos 5,5 282 824 542 311 414 128 220

După îngheţare (-20°C)
nisipo-lutos 8,9 729 1776 1047 290 416 622 205

argilo-nisipos 11,4 906 2256 1350 290 608 742 212

uşor argilos 13,3 1194 3369 2126 297 838 1287 268

nisipo-lutos 13,3 1243 3369 2126 297 539 1287 268

argilo-nisipos 12,3 1194 3294 2100 304 909 1190 288

uşor argilos 9,3 976 2776 1435 317 809 989 259

argilo-nisipos 10,5 1184 2130 1247 348 792 454 269

uşor argilos 9,7 802 1921 1119 316 646 473 241

argilo-nisipos 6,4 299 937 638 276 487 151 233

uşor argilos 5,4 239 787 533 261 307 226 237

În urma stresului hipotermic conţinutul de acizi nucleici s-a majorat la plantele
soiurilor Regina viilor (cu 33%) şi Moldova (cu 7%) ambele de pe sol uşor argilos,
Aligote de pe sol nisipo-lutos (cu 12%) şi la cele de Traminer de pe sol argilo-nisi-
pos (cu 11%). La plantele celorlalte variante s-a înregistrat o scădere nu prea mare a
conţinutului de nucleotide (de la 3 la 13%).
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Temperaturile scăzute au indus majorarea conţinutului de glucide eterice la plantele
de Pinot noir, Traminer, Moldova şi Perla de Csaba cultivate pe toate cele trei specii
texturale de sol, îndeosebi la cele de pe sol argilo-nisipos. Cea mai mare sporire a
conţinutului acestor compuşi s-a observat la plantele soiului Regina Viilor de pe sol
uşor argilos (cu 37%).

Se ştie, că rezistenţa la ger nu se realizează dacă plantele au un conţinut mic de
glucide. Ele îndeplinesc o funcţie de stabilizare a membranei şi coboară punctul de
cristalizare a apei, reţin formarea cristalelor de gheaţă în celulă, înlocuiesc apa evacuată
(sub acţiunea temperaturilor negative din celulă), opresc apropierea centrelor active
ale moleculelor şi coagularea lor, reţin evacuarea înafara celulei a fosfatazelor acide
localizate pe suprafaţa plasmalemei, care se produce în cazul unui conţinut insufi cient
de zaharuri [27, 28].

Considerăm că solurile argilo-nisipoase pe care plantele soiurilor Moldova, Perla
de Csaba, Traminer şi Pinot noir, expuse stresului hipotermic au avut un conţinut mai
înalt de glucide contribuie  la realizarea mai deplină a gradului de rezistenţă a plantelor
la ger, fact confi rmat prin îngheţarea plantelor în congelator. În cazul când conţinutul
unor compuşi în rezultatul stresului hipotermic nu s-a mărit, ci s-a micşorat, aşa cum
s-a produs la soiul Şasselas care s-a redus de la 49% pe sol argilo-nisipos până la 107%
pe cel uşor argilos. Solul mai potrivit pentru acest soi este cel cu plantele care au avut
pierderi mai mici - adică argilo-nisipos.

Infl uenţa stresului hipotermic asupra metabolismului fosfolipidelor a fost mai
redusă în comparaţie cu cea produsă asupra compuşilor fosforici nominalizaţi mai sus,
dar destul de pronunţată la plantele unor variante. Astfel, conţinutul fosfolipidelor nu
s-a schimbat esenţial la plantele soiurilor Regina viilor şi Aligote de pe sol nisipo-lutos
şi argilo-nisipos, a scăzut la plantele soiurilor Aligote şi Şasselas de pe cele trei tipuri
de sol, la soiul Moldova – de pe sol nisipo-lutos şi argilo-nisipos, la Pinot noir – de pe
sol argilo-nisipos şi uşor argilos.

A fost de asemenea înregistrată şi o creştere a conţinutului acestei fracţii la plantele
de Traminer şi Perla de Csaba de pe sol argilo-nisipos şi argilos uşor.

În urma analizei rezultatelor obţinute de noi se poate uşor observa că textura solului
are o infl uenţă evidentă asupra metabolismului compuşilor fosforici dar cu anumite
repercutări în funcţie de acţiunea temperaturilor negative şi genotip.

E vorba de cazuri când la unul şi acelaşi soi conţinutul cel mai înalt sau cel mai
redus de compuşi fosforici de până la îngheţare a fost observat la plantele de pe o specie
texturală, iar după îngheţare, la cele de pe sol cu altă textură.

Asemenea cazuri au fost înregistrate în cercetările noastre. De exemplu conţinutul
cel mai înalt de glucide eterice la plantele soiului Moldova şi Aligote de până la îngheţare
a fost mai înalt la cele de pe sol nisipo-lutos, iar după îngheţare, la plantele de pe sol
argilonisipos în cazul soiului Moldova şi pe sol uşor argilos – la cele de Aligote.

Conţinutul cel mai înalt de fosfor macroergic a soiului Pinot noir până la îngheţare
au avut plantele de pe sol argilo-nisipos, iar după îngheţare, cele de pe sol uşor argilos.
Schimbări analogice, dar cu parametri mai reduşi s-au produs şi la alţi compuşi fosfor-
ici. După cum se observă în asemenea cazuri majorarea conţinutului acestor compuşi
fosforici se petrece la plantele de pe sol greu (uşor argilos).
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Tabelul 2 Metabolismul compuşilor fosforici în liberul corzilor de rod ale unor
soiuri pentru vinuri, în funcţie de textura solului şi acţiunea temperaturilor scăzute
(-20°C), µg/g s.u.

Soluri

Fosforul

macro-
ergic

anor-
ganic

acido-
solubil

organic

Până la îngheţare
nisipo-lutos 11,6 967 2317 1350 291 631 718 239

argilo-nisipos 10,3 890 2196 1306 329 620 686 341

uşor argilos 10,0 923 2071 1148 342 532 616 304

nisipo-lutos 7,95 873 2480 1606 299 707 899 291

argilo-nisipos 8,4 779 2443 1664 365 772 892 252

uşor argilos 7,3 822 2318 1496 361 664 832 268

nisipo-lutos 10,3 751 2405 1654 265 562 1092 239

argilo-nisipos 7,8 587 2305 1718 255 495 1223 226

uşor argilos 6,3 626 2056 1430 280 437 992 241

După îngheţare (-20°C)
nisipo-lutos 13,4 1145 2657 1512 304 619 894 271

argilo-nisipos 10,2 924 2186 1462 337 587 875 251

uşor argilos 14,3 1201 2731 1530 361 713 817 256

nisipo-lutos 9,5 923 2468 1546 298 752 793 245

argilo-nisipos 11,1 665 2082 1417 266 694 723 247

uşor argilos 13,6 870 2379 1509 308 727 781 237

nisipo-lutos 11,3 739 2289 1550 339 573 796 250

argilo-nisipos 9,2 549 1932 1383 382 591 792 253

uşor argilos 8,9 595 1762 1167 244 477 690 226

Concluzii
1. Textura solului are o infl uenţă evidentă asupra metabolismului compuşilor fos-

forici şi poartă un caracter genotipic. Intensitatea metabolismului acestor compuşi la
soiurile Moldova, Pinot noir, Aligote şi Traminer (cu excepţia fosfolipidelor), Perla de
Csaba şi Şasselas (excepţie, nucleotidele) este mai înaltă la plantele de pe soluri mai
uşoare – nisipo-lutos şi argilo-nisipos, îndeosebi a fosforului macroergic şi glucidelor
eterice.

2. Cel mai variabil a reacţionat la textura solului soiul Regina viilor, cu rezistenţă
redusă la ger. O reacţie mai stabilă au avut-o plantele soiului Aligote cu rezistenţă mai
înaltă.

3. Stresul hipotermic infl uenţează considerabil conţinutul de compuşi fosforici, dar
cu repercutări importante în raport cu rezultatele infl uenţei texturii solului obţinute
până la îngheţarea plantelor, când la unul şi acelaşi soi conţinutul cel mai înalt ori cel
mai redus de compuşi fosforici a fost înregistrat la plantele de pe o anumită specie
texturală, iar după îngheţare la cele de pe sol cu un alt conţinut granulometric.
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4. În cazul repercutărilor produse de stresul hipotermic conţinutul compusului fos-
foric se măreşte la plantele de pe sol mai greu. Cele mai pronunţate efecte în acest
aspect au fost înregistrate la plantele soiurilor cu rezistenţă mai redusă la ger.

5. Stresul hipotermic a produs majorarea conţinutului de fosfor macroergic şi glu-
cidelor eterice la plantele tuturor soiurilor studiate, preponderent la cele de pe sol uşor
argilos şi argilo-nisipos şi reducerea fosforului organic, acido-solubil, nucleotidelor şi
acizilor nucleici care a fost mai pronunţată la plantele de pe soluri mai uşoare.
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