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Rezumat
A fost determinată dinamica de germinare şi apariţie a rădăcinilor seminale la plantulele 
obţinute din seminţele soiului de grâu Odescaia 267 imersate în apă, la temperatura 4oC, 
pe parcursul diferitor perioade de timp (martor) şi ulterior expuse şocului termic (ŞT) cu 
diferite temperaturi şi durate de timp (experiment). Cinetica îmbibării apei în seminţe se 
schimba consecutiv pe parcursul a trei perioade. În fiecare perioadă ea poate fi descrisă 
cu ajutorul unei ecuaţii de gradul doi, cu coeficienţi de proporţionalitate specifici. De la 
începutul îmbibării, în fiecare perioadă succesivă, viteza sporirii umidităţii seminţelor 
scădea semnificativ, atingând valoarea staţionară (etapa finală) abia după 36 ore de 
îmbibare. Aceasta a sugerat ideea că anume la începutul fazei staţionare seminţele de grâu 
ating gradul optim de pregătire pentru germinare. Aceasta s-a confirmat prin atingerea 
valorilor maximale ale dinamicii de germinare şi de apariţie a rădăcinilor la seminţele 
imersate în apă pe parcursul perioadei 36 ore, intermediare la seminţele imersate în apă 
12 ore şi joase - la seminţele din perioada a treia (72 ore). Efectele dăunătoare a unor doze 
specifice ale ŞT au fost severe, intermediare şi slabe fiind aplicate seminţelor prealabil 
imersate în apă 72, 12 şi 36 ore, respectiv. Datele obţinute susţin viziunea că efectele 
menţionate pot fi determinate de ieşirea din repaus a iniţialelor şi a celulelor „centrului 
de repaus” din meristemele rădăcinilor la seminţele din perioada a doua de imersare în 
apă şi de efectele negative a anoxiei asupra seminţelor imersate în apă îndelungat (în 
perioada a treia). Datele obţinute sugerează posibilitatea determinării termotoleranţei 
primare a diferitor genotipuri de grâu în baza aprecierii specificului derulării proceselor 
de germinare şi apariţie a rădăcinilor la plantulele obţinute din seminţele bine pregătite 
pentru germinare prin imersarea în apă (din perioada a doua) şi ulterior expuse unor doze 
specifice ale ŞT.
Cuvinte cheie: Triticum aestivum L., seminţe, rădăcini, germinare, dinamica îmbibării 
cu apă, şoc termic.
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Introducere
Rezistenţa sistemelor biologice la acţiunea factorilor de stres biotic şi abiotic depinde 

de procesele care se petrec la diferite niveluri de organizare. În mod general aceşti 
factori induc tensiune, valoarea căreia depinde de doza factorului de stres şi de rezistenţa 
plantelor. Cu cât tensiunea indusă de către o doză specifică a factorului nefavorabil este 
mai joasă, cu atât rezistenţa sistemului biologic este mai înaltă [13]. Rezistenţa faţă de 
factorii de stres depinde de mecanismele care asigură reducerea tensiunii datorită: I. 
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diminuării ratei de acţiune a factorului de stres asupra ţesuturilor (doza de acţiune este 
mai mică decât doza de expunere), denumită rezistenţă prin evitare (stress avoidance 
[13] ); II. recuperării leziunilor (repararea leziunilor, regenerarea celulelor şi ţesuturilor 
[6, 13]) şi diminuării tensiunii pe căi funcţionale, denumită toleranţa faţă de stres (stress 
tolerance [13] ). Prima grupă de factori sporeşte rezistenţa datorită evitării echilibrului 
termodinamic, atunci când mecanismele din grupa a doua asigură diminuarea tensiunii 
la plantele care se află în echilibru termodinamic cu factorul de stres [13]. Plantele 
rezistente la stres sunt capabile să prevină (prin mecanisme de evitare), să diminueze, 
sau să repare, leziunile provocate de stres. Referitor la rezistenţa specifică a sistemelor 
biologice faţă de acţiunea temperaturilor extreme noţiunea de termotoleranţă ca regulă 
include doar componentele care asigură capacitatea organismelor de a supravieţui 
acţiunea temperaturilor letale, atunci când în prealabil ele au fost supuse unui stres 
moderat [10, 14]. Deoarece acest tip de termotoleranţă se induce şi se menţine doar pe 
parcursul unei perioade limitate [14], el se include integral în termenul de aclimare, 
care este definit ca sporirea temporară a rezistenţei faţă de diferiţi factori de stres după 
expunere la doze ale factorilor de stres care intensifică doar moderat tensiunea [12, 
17]. În aşa fel, în concordanţă cu definiţia iniţială, termotoleranţa include componenta 
primară ( termotoleranţa primară) şi componenta secundară, care se induce temporar 
şi poate fi denumită termotoleranţă secundară (termotoleranţă [10, 14], sau aclimare 
[12]). De aici rezultă că rezistenţa (R) plantelor faţă de temperaturile excesive poate fi 
descrisă prin următoarea ecuaţie:

R = 1/k (TP + TS)           (1)

unde k – coeficientul de diminuare a dozei datorită mecanismelor de evitare; TP 
- termotoleranţa primară: Ts - termotoleranţa secundară. Din ecuaţia (1) rezultă că 
rezistenţa plantelor la temperaturi extreme reprezintă suma termotoleranţei iniţiale şi 
secundare (termotoleranţa totală - TT = TP + Ts ) multiplicate la valoarea reciprocă a 
coeficientului de diminuare a dozei (k reprezintă raportul dintre doza de acţiune şi doza 
de expunere – ( k=Da/De). În literatura de specialitate există mai multe date privind 
determinarea accelerată a termorezistenţei plantelor [7, 10, 17], dar aprecierea practică 
a aportului parametrilor k, TP şi Ts asupra valorii finale a parametrilor TT şi R întâmpină 
mai multe dificultăţi. În primul rând, nu există metode directe de determinare a valorii 
coeficientului de diminuare a dozei (k). Există doar posibilitatea de a evita (sau de a 
diminua) influenţa acestui coeficient (egalarea valorii lui k cu unu). Pentru a elimina 
influenţa factorilor de evitare a expunerii sistemelor biologice la temperaturi înalte, 
şocul termic (ŞT) se realizează prin imersarea lor în apă cu temperaturi ridicate, pe 
parcursul unor perioade stabilite [7, 17]. În aşa fel în ecuaţia (1) valoarea coeficientului 
k devine egală cu unu, iar valoarea lui R se egalează cu termotoleranţa totală (TT) (R 
= TT = TP + TS ) [7]. În rândul doi, nu sunt cunoscute metode directe de determinare a 
valorii termotoleranţei secundare. Valoarea Ts se apreciază indirect. Pentru a elimina 
influenţa TS în cercetări se utilizează plantule aflate la etapa iniţială de creştere, îndată 
după germinarea seminţelor [7]. În aşa fel se presupune că în condiţii optimale de 
iniţiere a creşterii nu se induce TS . În aceste condiţii TT devine egală cu TP. Pentru a 
aprecia aportul posibil a TS asupra valorii TP se determină influenţa aclamării plantulelor 
sub acţiunea unor doze moderate ale ŞT, sau a modificării sezoniere a termotoleranţei 
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plantelor [10, 17]. În aceste condiţii Ts se determină din ecuaţia Ts = R - TP [16]  
(în cazul când mecanismele de evitare au fost excluse). În aşa fel au fost elaborate căi 
indirecte de apreciere a influenţei fiecărui component a mediului asupra termotoleranţei 
totale şi rezistenţei (R = 1/k (TT) în general. În cercetările anterioare noi am apreciat 
termotoleranţa iniţială a grâului comun de toamnă determinând parametrii de creştere 
a plantulelor de grâu supuse ŞT prin imersarea în apă cu diferite temperaturi (factorul 
intensiv) şi durate de acţiune (factorul extensiv) [7]. De oarece în această perioadă nu 
poate fi exclusă modificarea termotoleranţei totale sub influenţa condiţiilor de creştere, 
pentru a evita această posibilitate, în cercetările actuale noi ne-am axat la determinarea 
termotoleranţei grâului comun de toamnă, soiul Odescaia 267, în baza analizei 
particularităţilor de germinare a seminţelor. După îmbibare cu apă, ele au fost expuse 
ŞT prin imersare în apă cu diferite temperaturi şi durate de incubare. 

Materiale şi metode
Materialul vegetal. În cercetări au fost utilizate seminţele grâului hexaploid Odescaia 

267, reproduse în anul 2013 pe câmpul experimental al Institutului de Genetică, 
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM. Umiditatea seminţelor a fost determinată 
prin aprecierea diferenţei dintre masa iniţială şi cea obţinută după uscarea lor la 105oC 
până la atingerea masei constante. Dinamica de îmbibare a apei a fost determinată prin 
cântărirea seminţelor după diferite perioade de imersare in apă distilată la temperatura 
4°C. Înainte de cântărire, apa de la suprafaţa seminţelor a fost eliminată cu ajutorul 
hârtiei de filtru. 

Influenţa ŞT asupra capacităţii germinative a seminţelor. Seminţele imersate în 
diferite perioade de timp în apă, la temperatura 4oC, au fost scufundate în soluţie cu 
1% de permanganat de potasiu timp de 20 min, riguros spălate cu apă de robinet, apoi 
cu apă distilată. Pentru a asigura germinarea, seminţele din varianta martor au fost 
amplasate în cutii Petri pe hârtie de filtru umedă, incubate în întuneric, la temperatura 
25°C şi umiditatea relativă a aerului 75-85%. După fiecare 24 ore, pe parcursul a 5 
zile, a fost determinat procentul seminţelor germinate şi numărul de rădăcini la fiecare 
sămânţă germinată. Sămânţa se considera germinată în cazul când lungimea radiculei 
atingea 2-3 mm. 

În variantele experimentale, înainte de amplasare la germinare, seminţele erau 
repartizate în diferite variante, apoi scufundate în apă cu temperatura corespunzătoare 
pe parcursul duratei stabilite a ŞT. Exactitatea menţinerii temperaturii ŞT era ±0,1oC. 
După incubare la temperatura şi durata stabilită a ŞT, seminţele au fost amplasate 
pentru germinare în condiţii identice cu cele din varianta martor. Răspunsul seminţelor 
la acţiunea ŞT a fost determinat prin compararea dinamicii de germinare şi numărului 
de rădăcini la seminţele germinate după aplicarea ŞT în comparaţie cu valorile 
corespunzătoare din varianta martor. Pentru a caracteriza gradul de inhibare a proceselor 
de germinare, cauzată de acţiunea ŞT, în fiecare zi (t) a fost determinată germinarea 
relativă (GRt), calculând raportul dintre procentul de germinare a seminţelor în varianta 
experimentală (GEt) către cel a seminţelor germinate în varianta martor (GMt):

GRt = GEt / GMt        (2)

În mod analogic în fiecare zi a fost determinat numărul relativ de rădăcini (NRRt) 
în baza calculării raportului dintre numărul mediu de rădăcini la o plantulă din varianta 
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experimentală (NREt) către cel caracteristic pentru plantulele din varianta martor 
(NRMt):

NRRt = NREt / NRMt       (3)

Analiza statistică a datelor. Experimentele au fost efectuate în patru repetiţii. În 
fiecare repetiţie au fost utilizate câte 20 seminţe. Fiecare experiment a fost repetat 
de cel puţin trei ori (pentru a obţine rezultate reproductibile în diferite experimente). 
Datele prezentate reprezintă rezultatul determinării valorii medii şi abaterii  
standard a mediei [3]. 

Rezultate şi discuţii
Pe fig. 1 este prezentată dinamica acumulării apei în seminţele de grâu, soiul 

Odescaia 267, în dependenţă de durata de imersare în apă. Curba de acumulare a apei 
poate fi divizată în trei perioade cu cinetică diferită: (I) 0 - 12 ore; (II) 12 - 56 ore; (III) 
56-130 ore. La trecerea de la o perioadă la alta viteza de acumulare a apei în seminţe 
a scăzut progresiv. Dacă în perioada (I) în fiecare oră în mediu s-a acumulat 1,26% 
de apă faţă de masa uscată, apoi în perioada (II) şi (III) – 0,42 şi 0,05% , respectiv. În 
aşa fel, în comparaţie cu perioada (I) viteza medie de acumulare a apei în perioada (II) 
şi (III) s-a micşorat de 3 şi 26 ori respectiv. Pe parcursul fiecărei perioade cinetica de 
acumulare a apei se descrie satisfăcător cu ecuaţii de gradul doi. Analiza ecuaţiilor, 
fig. 1, dă posibilitatea de a confirma reducerea intensităţii acumulării apei odată cu 
creşterea duratei de imersare a seminţelor în apă. Menţionăm existenţa a două praguri 
în dinamica de absorbţie a apei, care indică scăderea bruscă a ratei de absorbţie a apei 
la trecerea de la etapa precedentă la cea următoare. Aceasta se confirmă de schimbarea 
valorilor absolute ale coeficienţilor de proporţionalitate la componenţii X şi X2 ale 
ecuaţiilor ce descriu adsorbţia apei în fiecare perioadă, fig. 1. 

Figura 1. Dinamica absorbţiei apei de către seminţele soiului Odescaia 267 în 
dependenţă de durata imersării lor în apă disitilată la temperatura 4oC. 

Notă: Sunt indicate trei perioade consecutive cu dinamică diferită de absorbţie a 
apei în seminţe.
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La trecerea de la etapa I la etapa II şi III valoarea coeficientului pe lângă X s-a 
schimbat de la 2,15 la 0,69 şi 0,44, iar a celui pe lângă X2 – de la 0,0197 în perioada 
(I), la 0,0039 şi 0,0028 în perioada (II) şi (III), respectiv. În aşa fel, valoarea acestui 
coeficient pe lângă X în perioada (II) şi (III) diminuează în comparaţie cu cel din 
perioada (I) de 3,1 şi 4,0 ori, iar pe lângă X2 - de 5,1 şi 7,0 ori, respectiv. În literatura 
de specialitate există informaţie că în perioada (I) are loc hidratarea învelişului seminal, 
stratului aleuronic şi embrionului, iar la sfârşitul perioadei (I) şi pe parcursul perioadei 
(II) are loc penetrarea apei din straturile exterioare ale endospermului, atunci când în 
perioada (III) se realizează echilibrul în distribuţia apei în sămânţă [4]. Este de aşteptat 
că aceste schimbări a cantităţii şi distribuţiei apei în seminţe pe parcursul acestor trei 
perioade se răsfrâng şi asupra stării fiziologice a seminţelor, totodată fiind şi rezultatul 
acestor schimbări. Este clar că parametrii ce caracterizează viteza de acumulare a apei 
în seminţe în perioada întâia de imersare este preponderent influenţată de proprietăţile 
fizico-chimice ale compuşilor biochimici din seminţe, iar ulterior, în perioada a doua 
creşte progresiv aportul proceselor biochimice şi fiziologice de acumulare activă a apei. 
Despre aceasta ne sugerează şi datele privind procentul de germinare a seminţelor, 
prezentat în fig. 2. 

Figura 2. Procentul de seminţe a soiului Odesskaia 267 care au germinat pe 
parcursul a 5 zile după imersia preliminară în apă disitilată, la 4oC pe parcursul  

a 12, 36 şi 72 ore.

Se manifestă clar mărirea procentului de germinare a seminţelor îmbibate pe 
parcursul 36 ore în comparaţie cu cele îmbibate 12. Totodată mărirea duratei de 
îmbibare de la 36 ore până la 72 ore influenţează negativ germinarea seminţelor. Aceste 
date confirmă informaţiile din literatura de specialitate privind activarea proceselor 
biochimice necesare pentru iniţierea germinaţiei în primele 9 ore de imbibiţie a apei (în 
perioada (I)), ceia ce asigură derularea proceselor metabolice şi iniţierea consecutivă 
a biosintezei proteinelor şi ARN, iar prelungirea imersării seminţelor în apă (perioada 
(II)) asigură iniţierea biosintezei ADN [15]. Anume în această perioadă se manifestă 
trecerea celulelor embrionului din faza pre-sintetică (GI) în cea sintetică (s) a ciclului 
mitotic [2, 11]. Deoarece în normă durata fazei GI nu depăşeşte 3 ore, reţinerea fazei 
s la începutul germinării este, probabil, determinată de mai mulţi factori [15], dintre 
care se menţionează frânarea metabolismului din cauza nivelului redus de apă şi lipsa 
unor componente proteice necesare pentru iniţierea biosintezei ADN-ului. Extinderea 
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duratei de imersie până la trecerea în perioada (III) are efecte negative asupra germinării 
seminţelor din cauza aprofundării stării de anoxie datorită activării respiraţiei şi altor 
procese biochimice care se petrec cu utilizarea oxigenului, procese care au fost iniţiate 
în perioadele anterioare [3]. 

Pentru a analiza mai profund diferenţele posibile dintre starea fiziologică a 
seminţelor imersate în apă pe parcursul a 12, 36 şi 72 ore, înainte de amplasare la 
germinaţie, ele au fost supuse ŞT pe parcursul a 30 minute cu diferite temperaturi. 
Rezultatele obţinute sunt prezentate pe fig. 3. Seminţele imersate în apă înainte de 
germinare pe parcursul a 36 ore au avut nu numai o mai bună capacitate germinativă, 
dar şi au demonstrat tendinţa de a accelera formarea rădăcinilor la plantule. Totodată 
la seminţele imersate în apă înainte de amplasare la germinare timp de 72 ore s-a 
manifestat o frânare clară a procesului de formare a rădăcinilor (fig. 3, varianta martor). 
Diferenţele dintre starea fiziologică a seminţelor celor trei variante au devenit şi mai 
evidente după aplicarea ŞT cu 48, 50, şi 52oC pe parcursul a 30 minute. În varianta cu 
imersarea în apă pe parcursul a 72 ore, seminţele n-au rezistat expunerii ŞT cu fiecare 
din cele trei temperaturi. Totodată cu creşterea temperaturii ŞT s-au manifestat mult 
mai clar diferenţele dintre seminţele imersate în apă 12 şi 36 ore. Sub influenţa ŞT 
pe parcursul a 30 minute cu temperatura 48, 50 şi 52oC seminţele, care prealabil au 
fost imersate în apă pe parcursul a 36 ore, numărul mediu de rădăcini la plantule în 
ziua a cincea după expunerea pentru germinare era respectiv cu 1,1, 1,4 şi 9,4 ori mai 
mic în comparaţie cu cele care înainte de expunerea la ŞT au fost imersate în apă pe 
parcursul a 12 ore. Diferenţele s-au manifestat şi asupra procentului de seminţe care 
au germinat. De exemplu, sub influenţa ŞT cu 48 şi 50oC procentul de germinare a 
seminţelor prealabil imersate în apă 12 ore a scăzut de la 90%, caracteristice pentru 
varianta martor, până la 80 şi 70%, respectiv. Atunci când până la expunerea ŞT ele au 
fost imersate în apă 36 ore, procentul de germinare a scăzut de la 100%, caracteristice 
pentru varianta martor, până la 70 şi 60%, respectiv.

Figura 3. Numărul mediu de rădăcini la plantulele apărute pe parcursul a cinci 
zile de la amplasarea la germinare a seminţelor de grâu Odescaia 267, care preliminar 

au fost imersate în apă disitilată la temperatura 4oC pe parcursul a 12, 36 şi 72 ore 
(martor), expuse şocului termic cu 48, 50 şi 52oC pe parcursul a 30 minute.
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La seminţele, care înainte de amplasare la germinare au fost imersate în apă 36 ore, 
sporeşte capacitatea germinativă şi ritmul de formare a rădăcinilor, dar totodată scade 
termotoleranţa lor. La unele din plantulele germinate a fost menţionată absenţa sau 
dezvoltarea slabă a radiculei (rădăcinii iniţiale) şi creşterea normală a următoarelor 
rădăcini. Referitor la seminţele, care înainte de germinare au fost imersate în apă pe 
parcursul a 72 ore, diminuează nu numai capacitatea germinativă şi ritmul de formare 
a rădăcinilor, dar se micşorează şi termotoleranţa celulelor meristemei rădăcinilor. În 
variantele martor cu imersarea seminţelor în apă pe parcursul a 12, 36 şi 72 ore, rata 
plantulelor cu rădăcina primară absentă sau slab dezvoltată a fost respectiv egală cu 
14, 17 şi 29%. Sub influenţa ŞT cu 48 şi 52oC procentul acestui tip de plantule a sporit 
până la 17 şi 20% la plantulele obţinute din seminţele în prealabil imersate în apă 12 
ore şi, respectiv, până la 27 şi 44% la cele care au fost imersate în apă 36 de ore. Aceste 
efecte pot fi cauzate de sporirea sensibilităţii celulelor din meristemul radiculei faţă de 
ŞT odată cu prelungirea perioadei de îmbibare a apei. Totodată, luând în consideraţie 
datele prezentate pe fig. 3, putem menţiona că apariţia rădăcinilor adventive a fost mai 
puternic afectată de ŞT cu 52oC în comparaţie cu influenţa lui asupra apariţiei radiculei. 
Dacă, la expunerea cu ŞT la această temperatură numărul radiculelor la plantulele 
obţinute din seminţe îmbibate 12 şi 36 ore a diminuat de 1,9 şi 2,6 (27/17 şi 44/17) 
ori, apoi numărul total de rădăcini a diminuat de 2,0 şi 15,3 (4, 4/2, 2 şi 4,6/0,3) ori. 
Este interesant de menţionat că în literatura de specialitate există informaţie despre 
faptul că în timpul dezvoltării reproductive, pe parcursul primelor 1 – 9 zile după 
polenizare, temperaturile ridicate şi seceta au dus la sporirea progresivă a procentului 
de seminţe care în timpul germinaţiei formează doar rădăcina primară (radicula) la 
un genotip de grâu cu termotoleranţă redusă [9]. Autorii presupun că acest efect se 
datorează insuficienţei conţinutului de carbohidraţi în endospermul seminţelor obţinute 
din plantele supuse stresului şi necesari pentru creşterea acestor rădăcini, cu toate că 
meristemele în embrion erau iniţiate. Datele obţinute de noi, în combinaţie cu cele din 
literatura de specialitate, dau posibilitatea de a explica acest fenomen din alt punct 
de vedere. Este cunoscut faptul că iniţialele rădăcinilor grâului provin din celulele 
„centrului de repaus” şi că acestea se află în faza G1 a ciclului mitotic [8]. Celulele 
„centrului de repaus” sunt amplasate în apexul rădăcinii şi ocupă circa 1% din numărul 
celulelor meristemei. Ele se deosebesc de alte celule ale meristemei prin aceia că durata 
ciclului mitotic la ele este de 6-10 ori mai îndelungat şi mai rezistente în comparaţie cu 
alte celule ale meristemei faţă de radiaţia ionizantă [7] şi alţi factori de stres [11]. De-a 
lungul meristemei, înainte de trecerea în zona de extindere, celulele se divid nu mai 
mult de 6 ori [11]. În timpul iniţierii meristemului şi a creşterii celulele „centrului de 
repaus” se divid activ şi devin mai susceptibile la factorii de stres [11,16]. Suprimarea 
diviziunii celulelor părţii principale din meristem sub influenţa factorilor de stres (mai 
sensibile) duce la diminuarea creşterii datorită scăderii numărului de celule care trec în 
zona de extindere, iar activarea diviziunii celulelor a „centrului de repaus”, care sunt 
mai rezistente faţă de factorii de stres, duce la repopularea meristemului şi restabilirea 
vitezei de creştere [14, 15]. Luând în consideraţie cele menţionate, se poate presupune 
că sub acţiunea temperaturilor înalte şi a secetei în perioada după polenizare a avut 
efecte deterioratoare asupra iniţialelor rădăcinilor adventive care se iniţiau anume în 
această perioadă. Totodată radicula, fiind deja iniţiată şi având „centrul de repaus” 
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organizat, au fost mai slab afectate de secetă şi temperaturi înalte. Sub acţiunea ŞT 
asupra seminţelor pregătite pentru germinare prin imersie în apă rece au fost afectate 
mai puternic celulele rădăcinilor embrionare adventive, deoarece la momentul aplicării 
ŞT era în derulare iniţierea creşterii, de aceia devenind mai sensibile la temperaturi 
ridicate. În curs de iniţiere a germinării la seminţe primele se activează meristemele 
radiculei (la ele se evidenţiază mai devreme „centrul de repaus”). 

Pentru a cerceta mai detaliat influenţa duratei de îmbibare asupra termotoleranţei 
seminţelor, a fost determinată dinamica apariţiei rădăcinilor la seminţele care înainte de 
germinare au fost imersate în apă 12 şi 36 ore iar apoi supuse ŞT pe parcursul a 30 minute 
cu diferite temperaturi. Datele obţinute sunt prezentate pe fig. 4a şi 4b. Sub influenţa 
ŞT cu 48oC la seminţele îmbibate prealabil în apă 12 ore, fig. 4a, apariţia primelor trei 
rădăcini s-a reţinut cu o zi, dar ulterior dinanica de aparţie a noilor rădăcini era identică 
cu cea caracteristică pentru seminţele din varianta martor. Mărirea temperaturii ŞT de la 
48oC pănă la 50 sau 52oC s-a manifestat prin diminuarea numărului mediu de rădăcini 
la plantule în ziua a 5-a de germinare a seminţelor cu 0,7 şi 2,3 rădăcini, respectiv, în 
comparaţie cu cea la plantulele din varianta martor. 

a

B

Figura 4. Dinamica sporirii numărului de rădăcini la plantulele de grâu Odescaia 
267, seminţele cărora înainte de amplasarea la germinare au fost imersate în apă 
disitilată la temperatura 4oC pe parcursul a 12 ore (martor I),(fig. 4a), sau 36 ore 

(martor II),(fig. 4b) şi expuse şocului termic cu 48, 50 şi 52oC pe parcursul a 30 minute. 
În calitate de martor III sunt prezenate datele privind dinamica creşterii numărului de 
rădăcini la plantulele obţinute din seminţele care înainte de amplasare la germinare au 

fost imersate în apă pe parcursul a 72 ore.

Fiziologia şi Biochimia Plantelor Fiziologia şi Biochimia Plantelor



58

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(327) 2015

Aplicarea ŞT la seminţele prealabil imersate în apă pe parcursul a 36 ore, fig. 4b, 
a asigurat sporirea numărului mediu de rădăcini în varianta martor, dar a redus mai 
substanţial numărul de rădăcini după ŞT cu 48oC şi 50oC în comparaţie cu cele imersate 
pe parcursul a 12 ore; a redus practic la zero apariţia rădăcinilor la seminţele care au 
fost supuse ŞT cu 52oC. Aceste rezultate la fel susţin ideia că seminţele îmbibate în apă 
pe parcursul a 36 ore sunt mai bine „pregătite” pentru germinare. Despre aceasta ne 
vorbeşte accelerarea apariţiei şi sporirea numărului de rădăcini aparute în ziua a cincea 
la plantele martor (accelerarea diviziunilor celulare) (I) şi reţinerea mai substanţială a 
apariţiei rădăcinilor la seminţele supuse care după îmbibare cu apă ŞT cu diferite tem-
peraturi (II). Ultimul fenomen se datorează diminuării rezistenţei meristemelor activate 
pentru creştere la acţiunea ŞT. De menţionat că imersarea în apă a seminţelor pe parcur-
sul a 72 ore (datele sunt incluse în fig. 4b) nu a influenţat semnificativ apariţia primelor 
două rădăcini, dar efectul asupra apariţiei următoarelor rădăcini a fost asemănător cu 
efectul ŞT pecum 48˚C asupra seminţelor imbibate în apă 72 ore.

Datele obţinute de noi demonstrează că toleranta ŞT de către seminţele de grâu 
imersate în apă pe parcursul a 12 ore este mai înaltă în comparaţie cu cele imersate 36 
ore şi substanţial mai înaltă în comparaţie cu cele imersate 72 ore. Aceste date sunt în 
concordanţă cu rezultatele altor autori. Ei au demonstrat că termotoleranţa seminţelor 
de grâu rămâne mai înaltă în primele 9-12 ore de îmbibare cu apă în comparaţie cu cele 
îmbibate mai îndelungat. Anume în această perioadă la ele nu poate fi indusă creşte-
rea termotoleranţei (termotoleranţa secundară) prin incubarea prealabilă a lor la doze 
moderate ale ŞT, cu toate că în această perioadă se induce biosinteza unor componenţi 
ale proteinelor ŞT [12, 15]. Totodată în primele 12 ore de îmbibare s-a manifestat dimi-
nuarea progresivă a procentului de germinare şi reţinerea mai îndelungată a germina-
ţiei seminţelor îmbibate mai îndelungat şi supuse ŞT. La fel s-a manifestat diminuarea 
calitativă a toleranţei faţă de ŞT la seminţele care prealabil au fost îmbibate în apă pe 
parcursul a 24 ore [1]. 

În rapoartele anterioare a fost apreciată termotoleranţa plantulelor diferitor soiuri 
de grâu, supuse ŞT îndată după germinare [7] . Ele au dat posibilitatea nu numai de a 
aprecia legităţile reacţiei plantulelor la diferite doze ale ŞT, dar şi de a repartiza soiurile 
în concordanţă cu termorezistenţa lor. În studiul de faţă a fost cercetat procesul de ger-
minare în normă (înainte de amplasare la germinare seminţele erau umectate la rece di-
ferite perioade de timp) şi după expunerea seminţelor umectate la diferite doze ale ŞT. 
Dacă comparăm dozele ŞT care au dus la stoparea creşterii, sau apariţiei rădăcinilor, 
putem menţiona că pentru stoparea creşterii a fost suficient ŞT cu 48-49oC pe parcursul 
a 30 minute [7], iar pentru a frâna apariţia rădăcinilor la seminţele îmbibate timp de 36 
ore (bine pregătite pentru germinare) a fost necesar ŞT cu 52oC pe parcursul 30 minute, 
fig. 4 b. Diferenţa de 3-4oC dintre temperaturile care stopează creşterea rădăcinilor la 
cele două variante menţionate, probabil, sunt determinate de rezistenţa mai mare a ini-
ţialelor rădăcinilor embrionare adventive a seminţelor îmbibate cu apă la rece, în com-
paraţie cu iniţialele activate ale plantulelor proaspăt germinate. Desigur, nu se exclude 
influenţa şi altor factori asupra termotoleranţei [1]. Având în vedere faptul că dinamica 
de germinare a seminţelor poate fi mult mai uşor şi exact studiată în comparaţie cu cea 
de creştere a rădăcinilor, noi planificăm să studiem posibilitatea utilizării acestui para-
metru pentru a diferenţia după termotoleranţă diferite soiuri şi genotipuri de grâu. 
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Concluzii
În cinetica de acumulare a apei în seminţele de grâu pot fi destinse trei faze: I.1.

faza iniţială, rapidă; II. faza intermediară, lentă; III. faza staţionară. 
Parametrii care caracteriza germinaţia demonstrează că seminţele de grâu2.

devin „bine pregătite” pentru germinare în faza a doua, iar în faza a treia, datorită 
activării substanţiale a proceselor metabolice apar efectele de anoxie, ceia ce duce la 
„înrăutăţirea” parametrilor ce caracterizează germinaţia şi diminuarea substanţială a 
rezistenţei seminţelor la acţiunea factorilor de stres termic.

În cercetările privind compararea particularităţilor fiziologice şi genetice ale3.
seminţelor diferitor genotipuri de grâu este necesară aducerea lor la aceeaşi parametri 
de „pregătire” a lor pentru germinare, evitând apariţia fenomenelor de anoxie (imersare 
prea îndelungată în apă). 
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