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Introducere

Problema evaluării mecanismelor nespeci ce, ce conferă rezistenţă mezo telor 
de cultură în condiţii de secetă moderată, actualmente se a ă pe prim plan în vizorul 
cercetătorilor [21-23]. Se consideră legitimă ideea, că răspunsul nespeci c al 
organismului vegetal la acţiunea celor mai diferiţi factori stresogeni, inclusiv a secetei, 
este activarea oxigenului molecular şi apariţia „stresului oxidativ” [21; 27; 30], cu toate 
că astfel de cercetări sunt puţine şi destul de fragmentare.   Se ştie, că seceta, provoacă 
micşorarea viabilităţii celulelor ca consecinţă a trecerii lipidelor membranare din faza 
normală lichid-cristalină în faza de gel, asociată cu pierderea selectivă a acizilor graşi 
şi mărirea permeabilităţii membranelor pentru apă. În afară de efectul direct asupra 
membranelor, deshidratarea induce stresul oxidativ şi supraproducţia în reacţiile 
Gabber-Wais şi Fenton a formelor reactive de oxigen (FRO), asociate cu afectările 
celulare [16]. Majorarea conţinutului  FRO este una din primele reacţii nespeci ce 
a organismului vegetal la acţiunea, fără excepţie, a tuturor factorilor nefavorabili, 
inclusiv şi a de citului de umiditate, acesta din urmă  ind cel mai violent [19; 20; 
25]. Deplasarea echilibrului „oxidativ – antioxidativ” în direcţia activării proceselor 
oxidării peroxidice în membrane cauzează declanşarea stării de stres la acţiunea 
oricărui factor nefavorabil [17; 18], iar semnal (trigger) pentru inducerea stres-reacţiei 
serveşte sistemul superoxidsintazic. Eliminarea consecinţelor acţiunii stresului 
oxidativ asupra organismului este asigurat de sistemul de protecţie antioxidativă [1; 
8; 12], un component important al căruia sunt  enzimele antioxidative, ce participă 
la inactivarea superoxid radicalului, peroxidului de hidrogen şi hidroxid radicalilor.
Graţie funcţionării sistemelor de protecţie antioxidativă, în celule în condiţii normale 
se păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare şi de lichidare a FRO. 
Cauza apariţiei FRO şi activarea proceselor de oxidare peroxidică a lipidelor prezintă 
obiectul celor mai largi discuţii din ultimul timp în  ziologia stresului şi adaptării. Unii 
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autori demonstrează legătura dintre stresul oxidativ şi gradul de afectare a ţesuturilor 
plantelor [2; 14; 25], alţii [17; 24; şi al.] consideră că FRO servesc ca mediatori primari 
în declanşarea reacţiei generale de adaptare, rezultanta  ind majorarea rezistenţei 
organismului. Меерсон Ф.З.[26] consideră activizarea oxidării peroxidice a lipidelor 
ca prima fază a reacţiei nespeci ce a organismului la acţiunea factorului nefavorabil; în 
faza a doua are loc o stabilizare a echilibrului pro- şi antioxidativ din contul  majorării 
resurselor antioxidative. Pentru faza a treia tipic este epuizarea resurselor antioxidative 
şi diminuarea activităţii antioxidative. Activ se discută şi concepţia despre participarea 
fermenţilor antioxidativi în procesele de reglare a răspunsului ne speci c al plantei 
la acţiunea celor mai diferiţi factori, inclusiv şi în transmiterea semnalelor de stres 
[28]. Dar, după cum reiese din literatura de specialitate [3; 6; 10], semnale pentru 
declanşarea subprogramelor antistres şi realizarea reacţiilor adaptive de protecţie pot 
  nu numai de natură chimică (pH, FRO), dar şi de natură hidraulică  (modi carea 
presiunii de turgescenţă), hormonală, etc. Tot mai multe dovezi sunt obţinute în 
favoarea ideii, că  principalul trigger al reacţiei generale de adaptare a plantelor atât 
la diminuarea potenţialului apei în sol cât şi la alţi factori, ce induc apariţia de citului 
de saturaţie (salinizarea, temperaturile înalte sau joase, etc.), poate    scăderea 
presiunii de turgescenţă. Kuzneţov V.L. [22; 23] presupune că declanşatori posibili ai 
reacţiei nespeci ce de adaptare pot   şi presiunea hidrostatică şi „erupţia” oxidativă, 
modi carea citoscheletului, conţinutului de Ca++, inozitolfosfatului, proteinkinazelor, 
fosfolipazelor, etc. Aceasta atestă formarea în celule a unei largi reţele de semnalare, 
care iniţiază expresia genelor stres-reglatoare. Totuşi, se menţionează [15], că la unele 
specii semnalele hidraulice sunt mai semni cative pentru inducerea răspunsului plantei 
la acţiunea factorului nefavorabil. E documentat, că toleranţa celulelor şi ţesuturilor 
plantelor este determinată de totalitatea proceselor adaptive, orientate spre menţinerea 
mediului apos intern la un nivel relativ constant, necesar pentru parcurgerea normală 
a proceselor vitale a organismului. Capacitatea de homeostatare a apei în organism 
este condiţia primară de rezistenţă a acestuia nu numai la insu cienţa umidităţii, dar 
şi la cei mai diverşi factori externi – arşiţă, frig, îngheţ, salinizare, xenobionţi, etc. 
Exclusivitatea importanţei apei în realizarea funcţiilor vitale, inclusiv şi în mediu 
suboptimal, reiese din proprietăţile unice şi deosebite ale ei, dar şi din faptul, că apa 
în plantă formează un continuu unic în sistemul “sol – plantă – atmosferă “, realizând 
integritatea acestora. De aceea, cele mai mici schimbări ale potenţialului apei în sol se 
răsfrâng aproape instantaneu asupra status-ului apei în plantă şi, prin consecinţă, asupra 
tuturor proceselor vitale. Şi din punct de vedere evolutiv proprietatea de homeostatare a 
apei a fost prima condiţie de supravieţuire a plantelor la ieşirea lor pe uscat. 

În această ordine de idei, la iniţierea cercetărilor noi am admis că  în interrelaţia 
„cauză – efect” modi carea status-ului apei reprezintă reacţia primară a organismului 
vegetal la schimbarea condiţiilor mediului şi poate   factorul endogen de inducţie atât 
a formării FRO, cât şi comutator al activităţii funcţionale a celulelor din regim normal 
de activitate – în regim de stres. 

În acest context scopul studiului dat a constat în elucidarea diferenţelor de antrenare 
a sistemului de autoreglare a homeostazei apei şi celui de protecţie antioxidativă în 
reacţia generală de adaptare a plantelor la secetă cu diferit nivel  de sensibilitate.

Ipoteza ştiinţi că, care urma a   veri cată era următoarea: 1. Funcţia semnalului de 
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stres, care declanşează activizarea reacţiei de protecţie antioxidativă, o poate îndeplini 
impulsul hidraulic, generat de schimbarea volumului (concentraţiei) apei în celulele 
plantei în rezultatul deshidratării cauzate de secetă; 2. Pentru activitate maximă 
fermenţii antioxidativi necesită un anumit nivel de hidratare,  deshidratarea  mai jos 
de pragul critic induce inactivarea enzimelor.

Materiale şi metode

In calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cultivarele (cv.) 
P 459, LG2305 şi X5P515. S-au realizat serii de experienţe de laborator, în care s-a 
studiat efectul secetei „  ziologice”, cauzată de soluţia de PEG

6000 
, Ψ

w
= -1,5 MPa , şi 

o lirii  asupra activităţii unor fermenţi antioxidativi la etapele iniţiale de dezvoltare, şi 
experienţe de vegetaţie în condiţii controlate de umiditate, care dau       posibilitatea de 
evidenţiat particularităţile funcţionării sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă 
a plantelor  de porumb la evoluarea în timp şi intensi carea secetei. 

În experienţe de laborator cercetările la etapele iniţiale ale ontogenezei s-au 
efectuat pe plantule de 7-8 zile după germinare. Germinarea seminţelor avea loc în 
ruloane de hârtie de  ltru în vase de sticlă cu apă, incorporate în termostate la temperatura 
de 270 C şi umiditatea relativă a aerului 70%. 

Schema experienţelor de laborator, obiect Zea mays L., cv. P 459, includea 
variantele: a) martor – plante crescute în condiţii optime; b) plante, crescute în condiţii 
de diminuare a accesibilităţii apei, pe fond PEG 

6000
,  -1,5 MPa. Stresul hidric s-a creat 

atât prin utilizarea soluţie de PEG 
6000

, cât şi prin o lirea plantulelor timp de 24 ore. 
Parametrii status-ului apei şi activitatea SOD, CAT, AscPOX şi GwPOX s-a determinat 
în frunzele şi rădăcinile plantulelor  după 7-8 zile de la germinare. 

În experienţe de vegetaţie investigaţiile s-au efectuat pe plante, crescute în 
containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat, în dinamica scăderii 
umidităţii şi evoluării secetei, precum şi după restabilirea nivelului optim de umiditate. 
Schimbarea umidităţii şi stresul hidric s-a creat la faza de „în orire” a plantelor prin 
reducerea normei de udare de la nivelul 70 % din capacitatea totală pentru apă a solului 
(CTA) până la 30 % CTA. Nivelul de umiditate se menţinea prin cântărirea plantelor, 
luându-se în calcul şi adaosul de masă al plantelor din container.

Schema experienţelor de vegetaţie prevedea variantele: a) martor, plante crescute 
pe fond permanent de umiditate 70% CTA (capacitate totală pentru apă a solului); b) 
plante pe fond de  uctuaţie a umidităţii în diapazon 70-60-50-40-30

1zi
-30

3zile
-30

5zile
-

30
7zile

-30
10zile

, după care au fost trecute în condiţii de umiditate optimă - 70 % CTA. 
În lucrarea de faţă datele despre parametrii status-ului apei şi SOD în organe au fost 
prezentate ca media a 5 reproducţii ± eroarea standard. Activitatea SOD s-a determinat 
prin metoda [4] prin inhibarea reducerii fotochimice a nitroblu tetrazoliului. Mediul 
de incubare conţinea K - Na - fosfat-tampon (60mM, pH 7,8), metionin (13mM), 
ribo avin (2µM), nitroblutetrazoliu (63µM), EDTA (0,1mM) şi 100µl de extract. 
Durata reacţiei - 10 min. la intensitatea luminii lămpilor cu  uorescenţă 15W. În calitate 
de control serveau mostrele incubate la întuneric. Ca unitate convenţională de activitate 
a SOD a fost considerată activitatea fermentului ce inhibă 50% din fotoreducerea 
nitroblutetetrazoliului. Activitatea CAT s-a estimat prin metoda Chance B. şi Machly A. 
[5] prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii H

2
O

2
; GwPOX 
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- după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca donator de hidrogen în 
prezenţa H

2
O

2
, λ 470 nm; AscPOX – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului 

la λ 290 nm [11]. Omogenizarea materialului vegetal şi extracţia – conform descrierii 
[7; 29]. Activitatea fermenţilor antioxidativi se exprima în mM de substrat oxidat şi 
se aprecia în procente faţă de activitatea fermenţilor din frunzele plantelor martor. 
Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul de programe “Statistica 6” 
pentru computere.

Rezultate şi discuţii

Se ştie, că pierderea apei la secetă inhibă în primul rând activitatea enzimelor 
citoplasmatice şi plastidiene, iar proteinele integrale ale membranelor continuă să 
asigure încă transportul electronilor şi reducerea NADP, dar procesul deja nu este  cuplat 
cu fosforilarea şi producerea echivalenţilor energetici. Intensi carea de mai departe a 
de citului de apă cauzează inactivarea proteinelor funcţionale, inhibarea transportului 
electronilor şi sintezei lipidelor membranare, majorarea conţinutului FRO şi H

2
O

2

endogen, valoarea cărora se a ă în corelaţie strânsă cu potenţialul de toleranţă, şarja de 
stres şi activitatea fermenţilor antioxidativi [21; 30]. De regulă, activitatea fermenţilor 
antioxidativi se intensi că independent de diminuarea sau păstrarea la acelaşi nivel a 
activităţii altor fermenţi. 

Rezultatele obţinute în  studiul dat au demonstrat, că deshidratarea ţesuturilor, 
cauzată de diminuarea accesibilităţii apei pentru rădăcini, induce activizarea sistemului 
fermentativ de protecţie antioxidativă în organele plantelor de Zea mays L. Gradul 
de intensi care a activităţii superoxiddismutazei, catalazei şi peroxidazelor se a ă în 
relaţie  pozitivă cu valoarea de citului de saturaţie şi negativă cu turgescenţa şi gradul 
de hidratare a organelor (tab.1;  g.1).

Tabelul 1. In uenţa deshidratării asupra activităţii fermenţilor antioxidativi din 
organele plantelor de Zea mays L. 

Variante Organ
CA, 

g · 100 g m.p.

SOD, 
un. conv. · 

g-1 m.p.

CAT, 
mM · min-1

· g-1 m.p.

AscPOX, 
mM · min-1

· g-1 m.p.

GwPOX,
mM · min-1

· g-1 m.p.

cv. LG2305

Optim
Frunze 90,54 ± 0,14 36,36 1,91 6,06 28,23

Rădăcini 86,93 ± 0,78 43,99 1,29 4,14 116,39

Secetă
Frunze 89,55 ± 0,21 40,82 2,13 4,36 42,84

Rădăcini 76,43 ± 1,04 51,25 2,03 3,73 170,38

cv. X5P515

Optim
Frunze 90,33 ± 0,07 55,99 1,91 16,93 32,94

Rădăcini 89,68 ± 0,02 43,67 1,74 8,54 62,41

Secetă
Frunze 88,50 ± 0,05 67,76 2,23 12,72 39,38

Rădăcini 76,19 ± 0,01 57,88 1,36 1,22 102,28

S-a stabilit, că stresul, produs de limitarea accesibilităţii apei (PEG
6000

, Ψ
w
= -1,5 

MPa) şi deshidratarea frunzelor plantulelor P459 cu 8,02% la etapele iniţiale ale 
ontogenezei induce majorarea activităţii SOD cu 28,49; CAT – cu 43,18; AscPox – cu 
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72,55 şi GwPOX – cu 134,46% comparativ cu activitatea enzimelor în frunzuliţele 
plantulelor martor. De menţionat, că la aceeaşi intensitate şi durată a stresului sistemul 
radicular, expus în soluţia de PEG

6000
, suferă o deshidratare de circa 2 ori mai puternică 

decât frunzele. La un de cit de saturaţie de 17 - 18% activitatea fermenţilor antioxidativi 
din radicicolă s-a majorat respectiv cu: 28,19; 46,81; 88,00 şi 20,37% faţă de activitatea 
fermenţilor antioxidativi din radicicola plantelor martor, nestresate ( g. 1). Atrage 
atenţia faptul, că în rădăcini activitatea SOD şi CAT se modi că în aceeaşi măsură ca şi 
în frunze, iar AscPOX depăşeşte activitatea fermentului din frunze, pe când activitatea 
GwPOX se schimbă în măsură mai mică ( g. 1). 

Fig. 1. In uenţa „secetei  ziologice”, cauzată de stresul osmotic (PEG
6000

, Ψ
w
=-1,5 

MPa), asupra activităţii fermenţilor antioxidativi în frunzele şi rădăcinile plantulelor de 
Zea mays L., cv. P459 , faza „frunza a III-a”.
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Stresul hidric, indus prin o lirea plantulelor timp de 3 ore,  la fel ca şi stresul 
osmotic provoacă intensi carea activităţii fermenţilor de protecţie antioxidativă (tab. 
1). Activitatea SOD în frunzuliţele plantulelor cv. LG2305 şi X5P515 se majorează cu 
12,3 şi 21,0 %; CAT – cu 16,8 şi 43,2 %. În rădăcini activitatea acestor enzime a crescut 
respectiv cu 34,4 -16,7 şi 56,9 -83,8 % comparativ cu valoarea activităţii fermenţilor 
plantelor martor (tab. 1). Spre deosebire de stresul osmotic, o lirea plantulelor a cauzat 
diminuarea veridică a activităţii AscPOX atât în frunze, cât şi în rădăcini la ambele 
cultivare.

Plantele cv. LG2305 în condiţii de stres hidric (o lire) se deosebesc printr-o  mai 
bună stabilizare a gradului de hidratare a ţesuturilor şi prin modi cări neînsemnate 
ale activităţii SOD, ceea ce demonstrează rezistenţa mai înaltă a acestora precum şi 
dependenţa activităţii fermentului de gradul de deshidratare. 

În experienţe de vegetaţie s-au relevat particularităţile de inducere a răspunsului 
sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă a plantelor de Zea mays L. în 
dependenţă de nivelul de umiditate, intensitatea şi durata stresului hidric, cauzat 
de insu cienţa apei în sol. S-a stabilit, că reacţia sistemului antioxidativ reprezintă 
un caracter foarte variabil care depinde de starea funcţională iniţială a plantei, de 
capacitatea organismului de homeostatare a apei, de potenţialul de toleranţă,  de durata 
şi intensitatea secetei. Rezultatele investigaţiilor efectuate în mod logic conduc spre 
concluzia că rezistenţa genetic determinată la stresul, cauzat de secetă, este distinct 
corelată, în primul rând cu proprietatea plantei de autoreglare a status-ului endogen al 
apei, în al doilea rând, coincide cu nivelul iniţial al activităţii fermenţilor antioxidativi 
din ţesuturi, dar şi cu proprietatea de a  intensi ca rapid  lucrul sistemului de protecţie 
antioxidativă ( g. 2). Astfel, nivelul activităţii antioxidative în frunzele reprezentanţilor 
cultivarului rezistent la secetă, LG2305,  chiar în condiţii favorabile de umiditate 
este mai înalt comparativ cu cel al plantelor sensibile, X5P515. În frunzele plantelor 
rezistente   activitatea fermentului cheie al sistemului de protecţie antioxidativă (SOD) 
constituie în condiţii optime 63,13 un. conv.· g-1 m. p., iar în frunzele plantelor sensibile 
X5P515 activitatea fermentului este egală cu 54,09 un.conv.·g-1 m. p. Atrage atenţia 
faptul, că la variaţia umidităţii solului într-un diapazon nu prea mare – 70 - 60 - 50 % 
CTA  activitatea superoxiddismutazei se păstrează la un nivel relativ constant. Se cere 
de menţionat că în aceste condiţii de umiditate şi parametrii status-ului apei deviază în 
limitele erorii analizelor ( g. 2; 3; tab. 2). Scăderea de mai departe a umidităţii solului  
şi apariţia în frunze a unui de cit de saturaţie de 4,3 - 5,0 %, condiţionează la plantele 
studiate schimbări diferite a activităţii SOD: o uşoară diminuare a valorii  la cv LG2305 
şi o majorare nesemni cativă - la cv. X5P515 ( g. 2). La primul cultivar activitatea 
superoxiddismutazei, care execută dismutaţia radicalului O

2 
până la H ־·

2
O

2
 şi O

2
 , după 

o zi de stres hidric (30 % CTA)  este cu 5 - 7 % mai joasă decât activitatea fermentului 
în frunzele plantelor martor, nestresate, iar la plantele sensibile la secetă cv. X5P515 
depăşeşte valoarea controlului respectiv cu 4,5 - 8,5 % . 

La evoluarea de mai departe şi intensi carea în timp a secetei la plantele tolerante 
are loc intensi carea lentă a activităţii SOD, valoarea maximă  ind atinsă în a X-ea zi 
de stres hidric. După 7 zile de insu cienţă de umiditate (30 % CTA), activitatea SOD 
s-a mărit comparativ cu martorul cu 22,9 % la plantele LG2305 şi cu 18,8 %  - la cv. 
X5P515. După 10 zile de stres hidric, care a provocat apariţia unui de cit de saturaţie 
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respectiv de 27,15 şi 34,5 % de la saturaţia deplină, s-a înregistrat o majorare a activităţii 
fermentului cu 44,4 şi 31,1  la sută corespunzător ( g. 2, tab. 2). La ameliorarea 
condiţiilor de umiditate şi optimizarea status-ului apei în organele plantelor de porumb 
are loc diminuarea activităţii SOD, care, însă, se păstrează un timp oarecare la un 
nivel mai mare comparativ cu activitatea fermentului în frunzele plantelor nestresate 
anterior. De menţionat, că la plantele, crescute în regim de  uctuaţie a umidităţii în 
diapazon „70 - 60 - 50% CTA” activitatea SOD se păstrează şi în postacţiune, după 
restabilirea condiţiilor optime de umiditate (70% CTA), la nivelul plantelor martor 
( g.2.). Materialul, obţinut în studiul recent vine în concordanţă cu datele Sairam R.K., 
Deshmukh P.S., Saxena D.C. [13], Li L., J. Van Staden, Jäger A.K.  et al [9], care 
demonstrează majorarea activităţii SOD la un de cit de umiditate şi corelaţia nivelului  
de activitate a fermenţilor de protecţie antioxidativă cu rezistenţa condiţionată genetic 
a plantelor. Autorii explică majorarea activităţii SOD la acţiunea factorului stresogen 
prin sinteza de novo  sau prin activarea formelor latente ale fermentului. 

A

B
Fig. 2. Dinamica modi cării conţinutului de apă (I) şi activităţii SOD (II) în frunzele 
plantelor de porumb în funcţie de diapazonul de schimbare a umidităţii solului,  

intensitatea şi durata secetei. Exp. vegetaţie, 2007.
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Analiza rezultatelor experimentale prin prisma inducţiei reacţiei generale de 
adaptare  demonstrează o sensibilitate mai mare a parametrilor status-ului endogen 
al apei la scăderea umidităţii solului decât al răspunsului sistemului fermentativ de 
protecţie antioxidativă ( g. 3). 

I

II
Fig. 3. Dependenţa activităţii SOD  de valoarea T în frunzele plantelor de porumb cv. 

LG2305(I) şi X5P515 (II) în condiţii de insu cienţă de umiditate. Exp. vegetaţie 2007.

Din datele prezentate pe  gura 3 urmează, că răspunsul plantelor la schimbarea 
umidităţii solului şi evaluarea în timp a secetei are un caracter discret  paradoxal, şi se 
desfăşoară în trei faze. Astfel, scăderea veridică a turgescenţei frunzelor şi majorarea 
de citului de saturaţie se înregistrează în I-a  zi de secetă la plantele X5P515 şi  în a  III-a 
zi la cv.LG23205, ceea ce corespunde primei faze a sindromului general de adaptare. 
Ulterior, necătând la persistarea în timp a insu cienţei de umiditate în sol (30 %CTA), 
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status-ul apei în frunze se stabilizează la un anumit nivel ca rezultat al sporirii capacităţii 
de reţinere a apei şi reglării stomatale a transpiraţiei (tab.2), ceea ce demonstrează 
efectul de adaptare şi rezistenţă maximă a organismului. Plantele LG2305 se deosebesc 
atât prin capacitatea înaltă de autoreglare a parametrilor status-ului apei, cât şi prin 
proprietatea de activizare a SOD. De menţionat, că manifestarea fazelor stres- reacţiei 
prin modi carea status-ului apei şi activităţii SOD ca răspuns la acţiunea secetei nu 
corespund în timp:  majorarea activităţii fermentului are loc mai târziu în timp, valoarea 
maximă se înregistrează după 7-10 zile de stres, probabil, după epuizarea posibilităţilor 
organismului de homeostatare a mediului apos intern.  Rehidratarea ţesuturilor după 
ameliorarea regimului de umiditate condiţionează normalizarea activităţii SOD, care, 
totuşi, se menţine un timp la un nivel mai înalt decât la plantele martor.

Concluzii

1. Deshidratarea ţesuturilor, cauzată de diminuarea accesibilităţii apei pentru 
rădăcini, induce activizarea sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă în 
organele plantelor de Zea mays L. Stresul hidric, indus la fazele iniţiale de dezvoltare 
prin o lirea plantulelor,  la fel ca şi stresul osmotic (PEG

6000
 Ψ

w
 =1,5 MPa), provoacă 

intensi carea activităţii fermenţilor SOD, CAT, GwPOX. 
2. Analiza rezultatelor experimentale prin prisma inducţiei reacţiei generale de 

adaptare  a evidenţiat o sensibilitate mai mare a componentelor status-ului  apei la 
scăderea umidităţii solului decât al răspunsului sistemului fermentativ de protecţie 
antioxidativă. Reducerea presiunii de turgescenţă este triggerul primar de iniţiere a 
răspunsului ne speci c a plantei la acţiunea secetei,  ceea ce demonstrează că reacţia 
primară a organismului vegetal la acţiunea secetei este orientată spre autoreglarea 
homeostazei apei. 

4. În baza rezultatelor obţinute se presupune că activizarea reacţiei de protecţie 
antioxidativă la plantele de porumb în condiţii de secetă este indusă de impulsul 
hidraulic, generat de un anumit grad de schimbare a volumului (concentraţiei) apei în 
celulele  plantei în rezultatul deshidratării. Pentru activitate maximă şi bine corelată 
fermenţii antioxidativi necesită un anumit nivel de hidratare,  deshidratarea mai jos de 
pragul critic poate induce inactivarea enzimelor antioxidative.
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