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Introducere

Unul din factorii principali ai mediului extern, care inhibă cele mai multe procese 
metabolice şi, prin consecinţă, limitează creşterea şi productivitatea plantelor, este 
seceta. Încălzirea climei pe Pămînt conduce la majorarea frecvenţei şi intensităţii 
secetelor, fapt ce impune necesitatea evaluării mecanismelor, ce conferă rezistenţă 
mezo telor de cultură în condiţii de insu cienţă de umiditate [4]. După cum se ştie, una 
dintre primele consecinţe ale acţiunii stresogene a factorilor extremali este intensi carea 
apariţiei în celule a formelor reactive de oxigen (FRO), stresului oxidativ şi afectarea 
structurilor celulare [11]. Iniţierea supraproducerii FRO are loc în urma dereglării 
lucrului lanţurilor transportatori de electroni, în temei în cloroplaste şi mitocondrii, 
când activitatea metabolică a acestora este limitată de deshidratare. E stabilit, că 
acumularea FRO poate cauza perturbarea componentelor celulare şi discordanţa 
sau întreruperea metabolismului ca urmare a atacului asupra lipidelor membranare, 
proteinelor şi acizilor nucleici. În lipidele membranare scade conţinutul de acizi graşi 
nesaturaţi, se micşorează  uiditatea membranelor şi creşte permeabilitatea lor [1]. 
Consecinţe ale acestor modi cări pot   destrucţia structurilor celulare, senescenţa 
ţesuturilor şi moartea plantei [9; 24]. Se consideră, că toleranţa la secetă este corelată 
cu activitatea sistemului de protecţie de la oxidarea peroxidică a lipidelor (OPL) [10; 
25]. În prezent tot mai mult se discută participarea acestuia în formarea şi realizarea 
potenţialului de rezistenţă a organismului la factorii nefavorabili. Unii autori propun 
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de utilizat valorile oxidării peroxidice a lipidelor în calitate de test-criteriu a afectărilor 
structurilor celulare de stresul oxidativ [20]. La moment comparativ puţin se cunoaşte 
despre corelaţia rezistenţei la secetă a plantelor cu intensi carea proceselor de oxidare 
peroxidică a lipidelor şi activizarea sistemului antioxidativ.

În acest context scopul investigaţiilor experimentale prezentate în lucrarea de faţă 
consta în determinarea corelaţiei dintre capacitatea plantelor de homeostatare a apei 
în ţesturi, intensitatea oxidării peroxidice a lipidelor şi toleranţa plantelor la secetă pe 
parcursul dezvoltării individuale. Ipoteza ştiinţi că, ce urma a   veri cată în cadrul 
acestor investigaţii, presupunea că factorul primar şi dominant ce determină reacţia 
şi toleranţa plantelor la secetă este capacitatea plantelor de reglare şi menţinere 
a gradului de hidratare a ţesuturilor la nivel su cient pentru protecţia structurii 
membranelor celulare şi parcurgerea normală a proceselor  ziologice.

Materiale şi metode

În calitate de obiecte de studiu au servit plantule şi plante de Zea mays L., cultivarele 
(cv.) LG 2305 şi X5P515 cu potenţial diferit de rezistenţă la secetă. Experienţele s-au 
efectuat în condiţii de umiditate controlată în laborator şi în Complexul de vegetaţie 
al IGFP. Investigaţiile s-au realizat pe parcursul ontogenezei pe plante crescute în 
containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat.

Schema experienţelor de laborator: 1- martor – plante crescute în condiţii optime; 
2 - plante, crescute în condiţii de inaccesibilitate a apei -1,5 MPa PEG 

6000
.

În experienţe de vegetaţie cercetările s-au efectuat în perioadele critice pentru apă 
a plantelor – la etapele IV – V; VI; VII şi VIII ale organogenezei.

Schema experienţelor de vegetaţie includea următoarele variante: 1- martor – 
plante pe fond de umiditate permanent optimală, 70% CTA; 2 - secetă (30% CTA) la 
etapele a IV-a - V-a organogenezei (faza fr.a III-ea); 3 - secetă (30% CTA) la etapa 
a VI-a a organogenezei (faza fr. a V-ea); 4 – secetă (30% CTA) la etapa a VII-a a 
organogenezei (faza fr. a IX-a); 5 – secetă (30% CTA) la etapa a VIII-a a organogenezei 
(faza paniculare). Durata stresului hidric a constituit 7 zile. 

Indici, parametri, criterii şi metode de cercetare: Pentru realizarea obiectivului
propus se prevedea de rezolvat următoarele sarcini: a) determinarea corelaţiei 
intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor şi proprietăţii de homeostatare a apei la plante 
cu diferit potenţial de toleranţă în condiţii de de cit de umiditate în sol; b) evaluarea 
impactului de citului de saturaţie (DS) asupra modi cărilor cantitative a fosfolipidelor 
în frunzele plantelor. Parametrii status-ului apei s-au determinat prin metode clasice 
[19]; intensitatea OPL s-a testat prin determinarea spectrofotometrică a produsului 
 nal – dialdehidei malonice (DAM), utilizând testul cu acidul tiobarbituric [9; 21]; 
determinarea conţinutului fosfolipidelor (FL) s-a efectuat conform recomandărilor 
[22]. Analiza statistică a datelor şi determinarea coe cientului de corelaţie s-a efectuat 
cu ajutorul setului de programe „Statistica 7” pentru computer.

Rezultate şi discuţii

Rezultatele obţinute demonstrează rolul exclusiv al capacităţii plantelor de 
autoreglare a status-ului apei în activitatea vitală, inclusiv în declanşarea oxidării 
peroxidice a lipidelor şi funcţionarea sistemului de protecţie antioxidativă. 
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Din datele prezentate în tabelul 1şi  gura 1 urmează, că cultivarul LG2305, 
rezistent la secetă, are proprietatea de a–şi menţine gradul de hidratare a organelor la 
un nivel veridic mai înalt comparativ cu cultivarul X5P515 pe tot parcursul dezvoltării 
individuale. Gradul de modi care a de citului de saturaţie la reprezentanţii genotipului 
tolerant este de 2 ori mai mic decât de citul de saturaţie în frunzele plantelor X5P515. 
Drept urmare devierile conţinutului de apă în frunzele cv. LG2305, induse de secetă 
sunt corespunzător mai minore. Gradul de hidratare a biocoloizilor frunzelor plantelor 
tolerante în aceleaşi condiţii de secetă, se reduce cu 20,75 la sută, iar a plantelor slab 
rezistente – cu 28,85 la sută (tab.1.). Aceste date permit de presupus, că stabilitatea 
membranelor celulare ale plantelor tolerante în condiţii de secetă poate   mai mare, pe 
când proceslele de degradare în frunzele cultivarului X5P515 poate   considerabilă. 
Rezultatele evaluării intensităţii procesului de oxidare peroxidică a lipidelor din 
membranele celulare, prezentate în tabelul 1 con rmă cele relatate. Comparativ cu 
martorul, plante ne expuse acţiunii secetei, conţinutul dialdehidei malonice în frunze 
se majorează în mediu cu 15,3 la sută la cv. tolerant şi cu 33,6 la sută – în frunzele 
plantelor sensibile.

Tablelul 1. Impactul secetei asupra de citului de saturaţie şi proceselor de oxidare 
peroxidică a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L. Exp. veget. 2009.

Cultivar Vari-
ante

CA,
g ·100g 
m .p.

Gradul de 
hidratare,
g apă · g

 s. u.

DS,
% sat. 
deplină

DAM,
mkM · g

 m. p.

FL,
mkg · g-1 

s. u.

LG2305

optim 84,2 ± 0,3 5,3 4,0 ± 0,4 18,9 ± 0,3 1244,6±14,4

Secetă 80,8 ± 0,4 4,2 16,4 ± 0,8 21,9 ± 0,3 1132,4±15,9

X5P515

Optim 83,9 ± 0,3 5,2 3,9 ± 0,2 18,9 ± 0,2 1316,2±11,9

Secetă 78,6 ± 0,5 3,7 23,4 ± 1,1 24,7 ± 0,3 972,6 ±10,5

După cum s-a menţionat mai sus, mulţi autori [2; 5; 21;23] sunt de părerea că 
intensitatea procesului de oxidare peroxidică a lipidelor, apreciată după produsul  nal – 
dialdehida malonică, poate servi drept un indiciu obiectiv al apariţiei stresului oxidativ 
şi rezistenţei plantelor la factorul nefavorabil. Xiao Yhong Liu şi Bingru Huang (18) 
menţionează, că nivelul OPL serveşte ca un bun indicator al degradării membranelor 
celulare sub acţiunea stresului.Rezultatele investigaţiilor proprii au demonstrat, că în 
condiţii normale de umiditate cultivarele luate în studiu nu se deosebesc după conţinutul 
produsului  nal al oxidării peroxidice a lipidelor: valoarea medie a concentraţiei DAM 
constitue 18,88 mkM · g-1 m.p. de frunze la cv LG2305 şi 18, 92 mkM · g-1 m.p. – la 
cv. X5P515. Seceta, însă, a condiţionat o creştere a conţinutului de DAM veridic mai 
considerabilă la acesta din urmă. De aici urmează, că la aceeaşi intensitate şi durată a 
secetei în frunzele plantelor de Zea mays L are loc apariţia unui stres oxidativ - mai 
exprimat la reprezentanţii cv. X5P515, ceea ce coincide cu caracteristica toleranţei, 
apreciată mai devreme după capacitatea de autoreglare a status-ului apei şi după gradul 
de depresie a productivităţii în condiţii de secetă [14; 15]. Probabil, nivelul de prag al 
umidităţii solului la care se intensi că formarea FRO este diferit la diferite genotipuri 
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de plante şi acest proces este dependent de capacitatea plantelor de homeostatare a apei 
în organism. Reieşind din datele obţinute de noi putem admite, că stresul, cauzat de 
secetă (30% CTA, 7zile), la plantele tolerante încă nu a depăşit diapazonul  ziologic 
în limita căruia mecanismele de adaptare controlează situaţia. Aceste mecanisme sunt 
cuplate cu reglarea status-ului apei la nivel celular, de organ şi organism [12 -17; 27; 
28]. Plantele cv. LG2305, posedând capacitate înaltă de homeostatare a apei în celule, 
asigură o stabilitate mai pronunţată a membranelor celulare în condiţii de insu cienţă de 
umiditate comparativ cu cv. X5P515. La acesta din urmă mecanismele de autoreglare 
a status-ului apei funcţionează efectiv la o secetă mai slabă şi de scurtă durată. Drept 
argument de epuizare a mecanismelor de adaptare şi rezistenţă la secetă a plantelor cv. 
X5P515 în condiţiile experimentale descrise mai sus servesc nu numai datele despre 
majorarea considerabilă a DAM, dar şi caracteristicile conţinutului de fosfolipide 
din frunze (tab. 1). DAM este un product al peroxidării acizilor graşi nesaturaţi din 
fosfolipide şi este responsabilă de degradarea membranelor celulare [6, 8]. De aceea 
era logic de aşteptat că paralel cu intensi carea OPL, acumularea DAM, condiţionată 
de deshidratarea ţesuturilor, s-ă  e asociată cu o reducere echivalentă a conţinutului 
de fosfolipide. Analiza rezultatelor obţinute demonstrează reducerea nivelului de FL 
în frunzele plantelor cv. LG2305 cu 9,02% comparativ cu conţinutul FL în frunzele 
plantelor ne expuse acţiunii secetei şi cu 26,11% - respectiv la reprezentanţii cv. 
X5P515. Schimbările, la prima vedere, ne echivalente ale conţinutului DAM şi FL, 
posibil, sunt condiţionate nu numai de intensi carea procesului de oxidare peroxidică 
din membranele celulare şi degradarea fosfolipidelor, dar şi de inhibarea sintezei 
de novo [26] a acestora, precum şi de activizarea sistemului enzimatic de protecţie 
antioxidativă. 

În literatură sunt puţine date despre dinamica acumulării DAM şi FL în organele 
plantelor în condiţii de insu cienţă de umiditate pe parcursul dezvoltării individuale. 
Excepţie prezintă unele publicaţii referitor la componenţa lipidelor membranare, care 
indirect re ectă intensitatea proceselor de oxidare, în temei la acţiunea temperaturilor 
joase pozitive şi negative şi salinizări [29]. Bowler C.M. şi coautorii (3), Foyer C.H. şi 
coaut. (5), Inze D. şi M. Van Montagu, (7) unanim menţionează formarea în condiţii 
de secetă a speciilor toxice de oxigen, cum ar   radicalii superoxidici (O

2
-), peroxidul 

de hidrogen (H
2
O

2
) şi radicalii hidroxili (OH·)., implcaţi în procesele de OPL. Analiza 

datelor obţinute în studiul realizat de noi în această direcţie a demonstrat că impactul 
secetei asupra proceselor de OPL în frunzele plantelor de porumb este relativ diferită în 
diferite faze de dezvoltare individuală indiferent de particularităţile de genotip ( g.1). 
In uenţă maximă asupra proceselor de oxidare peroxidică insu cienţa de umezeală 
o exercită în timpul germinării, la faza de 5 frunze şi în timpul paniculării şi în oririi 
plantelor. La aceste faze gradul de intensi care a OPL în frunzele cv.LG2305 la 
acţiunea secetei a constituit 33,8; 22,7 şi 20,73 mkM de dialdehidă malonică la 1g de 
masă proaspătă, ceea ce reprezenta o majorare cu 17,9; 28,6 şi 14,1 % faţă de martor 
( g.2). Acelaşi caracter în dinamica schimbării intensităţii OPL s-a înregistrat şi la 
cv. X5P515: gradul de modi care a constituit respectiv 21,2; 36,9 şi 61,6 % faţă de 
conţinutul DAM în frunzele plantelor de pe fond optim de umiditate (70 %CTA). De 
aici rezultă că în aceste perioade plantele sunt mai vulnerabile la de citul de umezeală, 
în special reprezentanţii cv. X5P515.
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Fig.1.Dinamica schimbării de citului de saturaţie şi conţinutului di-aldehidei malonice 
în frunzele plantelor de Zea mays L, cv. LG 2305 (a) şi X5P515 (b) sub in uenţa secetei la 
diferite faze de dezvoltare.

Sensibilitate majoră la acţiunea secetei plantele cv.LG2305 manifestă la germinare; 
plantele X5P515 – la fazele „frunza a V-ea” şi „paniculare - în orire”. Seceta în aceste 
perioade provoacă diminuarea considerabilă şi a conţinutului de fosfolipide ( g.2). Este 
necesar de menţionat scăderea considerabilă a conţinutului de fosfolipide în legătură cu 
vârsta frunzelor. Astfel, dacă în frunzele plantulelor de porumb LG2305 Fl alcătuiau 
1371,0±17,5 mkg · g. s. u., atunci în frunzele mature din timpul paniculării – în oririi 
nivelul Fl era de 878,8±12,6 mkg · g. s. u. Aceleaşi schimbări, dar de un ordin mai 
mare, au fost stabilite şi la cv.X5P515. 
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Analiza statistică a datelor obţinute a demonstrat existenţa unei legături de corelaţie 
strâns pozitivă între gradul de deshidratare a ţesuturilor şi majorare a conţinutului 
dialdehidei malonice şi negativă între gradul de schimbare a conţinutului de fosfolipide 
în celule cu valoarea de citului de saturaţie şi conţinutul dialdehidei malonice la plante 
în condiţii de secetă (tab.2). 

Fig.2. Gradul de intensi care a oxidării peroxidice a fosfolipidelor în frunzele plantelor 
de Zea mays L, cv. LG2305(a) şi cv. X5P515 (b) în condiţii de secetă la diferite etape ale 
ontogenezei.

Analiza statistică a datelor obţinute a demonstrat existenţa unei legături de corelaţie 
strâns pozitivă  între gradul de deshidratare a ţesuturilor şi majorare a conţinutului 
dialdehidei malonice şi negativă între gradul de schimbare a conţinutului de fosfolipide 
în celule cu valoarea de citului de saturaţie şi conţinutul dualdehidei malonice la plante 
în condiţii de secetă (tab.2). 
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Tabelul 2.Coe cienţii corelaţiei (r) şi determinaţiei (R2) multiple a de citului de 
saturaţie şi oxidării peroxidice a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L,  expuse 

acţiunii secetei la diferite etape de dezvoltare.

Faza de 
dezvoltare

Cultivar
DAM / DS FL / DS FL / DAM

r R2 F8 r R2 F8 r R2 F8

“germinare”
LG2305 0,95 0,90 26,59 -0,92 0,84 16,22 -0,90 0,81 13,36

X5P515 0,97 0,88 21,52 -0,94 0,84 16,22 -0,95 0,90 26,78

“frunza
a III-ea”

LG2305 0,95 0,79 12,00 -0,97 0,94 49,43 -0,96 0,94 58,82

X5P515 0,95 0,72 8,33 -0,97 0,98 57,48 -0,86 0,70 7,52

“frunza 
a V-ea”

LG2305 0,92 0,75 9,79 -0,82 0,67 6,23 -0,95 0,98 17,7

X5P515 0,70 0,69 2,86 -0,74 0,73 3,56 -1,0 0,98 9,09

“frunza
a IX-a”

LG2305 0,99 0,96 109,03 -0,89 0,79 12,26 -0,86 0,72 8,02

X5P515 0,85 0,72 8,00 -0,94 0,88 24,12 -0,83 0,67 6,39

“panicula-
re”

LG2305 0,96 0,92 39,65 -0,95 0,90 29,72 -0,99 0,98 18,57

X5P515 0,97 0,74 8,88 -0,85 0,72 7,99 -0.88 0,52 3,26

Argument ce con rmă existenţa unei legături strînse între aceste trei caractere 
serveşte valoarea coe cintului de corelaţie, care se apropie de 1. Coe cientul 
determinaţiei multiple (R2) arată că variaţia DAM este condiţionată de DS pe 75,0 
-86,4 %; FL – pe 75,4 – 88,6, iar dependenţa schimbărilor conţinutului de FL este 
determinată de modi carea DAM pe 75,4 – 88,6 % . Judecând după valoarea medie a 
coe cientului determinaţiei multiple se poate conchide, că schimbările proceselor OPL 
pe parcursul dezvoltării individuale în condiţii de secetă sunt cauzate de deshidratare. 

Prin urmare, dinamica reacţiei ambelor genotipuri la stresul oxidativ cauzat de secetă 
la diferite etape de dezvoltare individuală poartă un caracter stereotipic, diferenţele 
 ind de ordin cantitativ. In uenţă maximă asupra proceselor de oxidare peroxidică 
insu cienţa de umezeală o exercită în timpul germinării, la faza de 5 frunze şi în timpul 
paniculării şi în oririi plantelor.

Concluzii.

1. Factorul primar şi dominant ce determină reacţia şi toleranţa plantelor la secetă 
este capacitatea plantelor de reglare şi menţinere a gradului de hidratare a ţesuturilor 
la nivel su cient pentru protecţia structurii membranelor şi parcurgerea normală a 
proceselor  ziologice.

2. Reducerea gradului de hidratare induce supraproducţia formelor reactive de 
oxigen şi apariţia stresului oxidativ, care ampli că afectările celulare drept urmare a 
intensi cării oxidării peroxidice a lipidelor şi perturbării structurii membranelor.

3. Impactul deshidratării asupra proceselor de OPL în frunzele plantelor de porumb 
este relativ diferit în diferite faze de dezvoltare individuală indiferent de particularităţile 
de genotip. In uenţă maximă asupra proceselor de oxidare peroxidică seceta o exercită 
în timpul germinării, la faza de ”5 frunze” şi în timpul „paniculării şi în oririi ” 
plantelor.

 4. S-a depistat o legătură corelativă înaltă între capacitatea de homeostatare a apei, 
intensitatea oxidării peroxidice a lipidelor şi modi cările cantitative a fosfolipidelor în 
frunzele plantelor, expuse acţiunii secetei, şi rezistenţa acestora. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЕВ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМ 
РЕЖИМОМ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Ботнарь В.Ф.

 Институт генетики и физиологии растений Академии Наук Молдовы

Реализацию метода программирования урожаев сельскохозяйственных куль-
тур рационально осуществлять в два этапа - в виде разработки проектных уров-
ней урожайности и решения задач по оптимизации технологических параметров 
возделывания культур в условиях конкретного года [3, 5]. Теоретические основы 
метода расчета проектных уровней урожайности изложены в работах Тооминга
[9] и Жуковского [4], а процедура оптимизации технологического процесса, как 
задача минимизации затрат при управлении динамическим объектом, разработа-
на Сиротенко [7, 8].

В данной работе мы попытались изложить особенности количественного 
определения проектных уровней урожайности овощных культур в условиях оро-
шаемого земледелия Республики Молдовы и на примере овощного гороха по-
казать возможности оптимизации и управления водным режимом с помощью 
имитационной модели продукционного процесса.

Материалы и методы

В основу исследований положено комплексное обобщение технологических 
и биолого-агрометеорологических экспериментов, проведенных автором по ряду 
овощных культур и дальнейшее использование полученной информации c целью 
программирования урожаев. Материалом для исследований являются:

- показатели урожайности овощных культур;
- данные фенологических наблюдений в посевах овощного гороха, 

биометрические показатели продуктивности - общая растительная масса растений 
и ее приросты по органам, площади фотосинтезирующих поверхностей;

- данные водобалансовых исследований, которые включают динамику 
запасов продуктивной влаги, атмосферных осадков, количество поливной воды, 


