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ARTICOLE DE FOND

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MECANISMELE 
REZISTENŢEI PLANTELOR LA ANTOFITELE PARAZITE DIN 

FAMILIA OROBANCHACEAE
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Zgardan Dan, Tabără Olesea

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Plantele parazite din familia Orobanchaceae cauzează pagube mari de recoltă şi 
reduc semnificativ calitatea producţiei la un spectru larg de culturi agricole. Familia 
Orobanchaceae reprezintă un taxon model pentru studierea evoluţiei parazitismului la 
plantele angiosperme. Cunoaşterea mecanismelor de rezistenţă la plantele parazite va 
permite cercetătorilor să elaboreze strategii de ameliorare a culturilor agricole.
Cuvinte-cheie: parazitism, evoluţie, rezistenţă, răspuns defensiv, Orobanchaceae. 
Depus la redacţie 14 iulie 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa pentru corespondenţă: Clapco Steliana, Universitatea Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, str. Academiei, 3/2, MD2028 Chişinău, R. Moldova; E-mail: stela.clapco@
gmail.com, tel.: (+373 22) 73-74-33

În contextul agriculturii intensive, asociată deseori cu indiferența față de protecția 
mediului înconjurător şi sănătatea consumatorilor, se impun noi abordări în evoluția 
sistemului de producţie agricolă, în special, dezvoltarea rezistenţei genetice a plantelor 
față de factorii biotici și abiotici. Realizarea acestui obiectiv necesită cunoaşterea 
profundă a plantei gazdă în aspect genomic și funcțional, a cerinţelor şi modalităţilor de 
cultură, a particularităților de interacțiune și răspuns la agenţii fitopatogeni, a condiţiilor 
care favorizează evoluţia acestora. 

Printre fitopatogeni se enumeră, inclusiv, plante angiosperme. Se consideră că 
277 de genuri, 4100 de specii din 22 de familii de dicotiledonate constituie plante 
parazite, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din totalul antofitelor cunoscute [55, 42].  
Dintre acestea, reprezentanții a patru genuri: Orobanche (lupoaia), Striga 
(iarba vrăjitoarei), Cuscuta (cuscuta) şi Arceuthobium (vâscul) provoacă daune 
considerabile cantitative și calitative, iar în unele cazuri compromit producția integral  
[12-14, 17, 21, 45]. De exemplu, în anul 1991 în regiunile din bazinul mării Mediterane 
şi în Asia de vest, speciile din familia Orobanchaceae au cauzat pierderi de recoltă 
pe o suprafaţă de 16 mln ha [35]. În funcţie de gradul de infestare, recolta de 
mazăre (Pisum sativum), bob (Vicia faba), năut (Cicer arietinum), tomate (Solanum 
lycopersicum), cartof (Solanum tuberosum), morcov (Daucus carota), floarea-soarelui  
(Helianthus annuus L.) se poate reduce de la 20% până la 100% [6]. 

În literatura de specialitate sunt descrise familii, care în conformitate cu modul 
de nutriţie, includ genuri exclusiv semiparazite (Cassytha, Krameriaceae, Santalales), 
sau doar holoparazite (Hydnoraceae, Cynomoriaceae, Cytinaceae, Apodanthaceae, 
Rafflesiaceae, Balanophoraceae, Mitrastemonaceae, Lennoaceae, Cuscuta). 
Spre deosebire de acestea, familia Orobanchaceae, cuprinde circa 90 de genuri  
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şi 2000 de specii, atât semiparazite facultative (Tripshyaria) sau obligate (Striga),  
cât şi holoparazite obligate (Orobanche) [5, 55].

Graţie acestui fapt, speciile din familia Orobanchaceae constituie obiecte de studiu 
în cadrul diferitelor proiecte de genomică funcţională, precum Parasitic Plant Genome 
Project (http://ppgp.huck.psu.edu/)), reprezentând un taxon model pentru studierea 
răspunsului defensiv al plantelor la acțiunea angiospermelor parazite. 

În articol sunt analizate, în plan comparativ, cercetările expuse în publicații științifice 
și bazele de date publice: Angiosperm Phylogeny Website, Parasitic Plant Connection, 
Parasitic Plant Genome Project etc. 

Evoluția parazitismului la Orobanchaceae
Parazitismul își are originea din plantele neparazite, iar evenimentul evoluționist de 

bază în această tranziție a fost originea haustorilor invazivi. Se consideră că haustorii 
speciilor ancestrale de Orobanchaceae se dezvoltau pe partea laterală a rădăcinii similar 
plantelor semiparazite facultative. La paraziții obligatorii, precum Striga și Orobanche, 
adițional haustorilor laterali, au evoluat și haustorii terminali sau primari [41]. 

Există două ipoteze generale privind originea evolutivă a genelor care codifică 
funcțiile parazite la plante [55]: 

- genele parazite au fost introduse într-un progenitor autotrofic prin transferul 
orizontal; 

- genele parazite au fost generate de modificarea funcției genelor plantei neasociate 
parazitismului. 
Este stabilit transferul orizontal de gene între microbi și plante [57], un exemplu 

elocvent fiind transferul ADNT de la bacterii la plante, drept consecință a infecției 
cu Agrobacterium - model utilizat cu succes în transgeneza vegetală [34, 16]. Un alt 
exemplu al transferului orizontal de gene în decursul evoluției este demonstrat prin 
existența la numeroase specii de Plantago a pseudogenei atp1, filogenetic înrudită 
cu gena omoloagă atp1 din Cuscuta, care parazitează pe Plantago [33]. Davis C. și 
colaboratorii au raportat transferul orizontal de gene mitocondriale (nad1 și matR) 
de la o plantă parazită la Botrychium virginianum (ferigă) [9]. Ulterior, prin analiza 
filogenetică a 102 specii de plante cu utilizarea a trei gene mitocondriale (atp1, 23 cox1 
și matR) au fost relevate multiple transferuri orizontale ale atp1 de la gazdă la parazit, 
precum și corelații evidente dintre originea parasitismului la angiosperme și achiziția 
orizontală a intronului invaziv din grupul coxI [3].

Potrivit celei de a doua ipoteze, funcții noi ale genelor pot apărea în rezultatul 
duplicării genomurilor sau prin expresia ectopică a genelor cu promotori modificați 
[24]. Astfel, gena DM13 care codifică protein-chinaza calmodulin-dependentă, 
necesară pentru formarea nodozităților la leguminoase a fost detectată inclusiv 
la orez și tutun, produsul genei având, probabil, funcție diferită la plantele  
leguminoase și cele neleguminoase [38]. 

Deși există argumente pentru ambele modele, datele curente confirmă, în special, 
modelul endogen de origine a genelor haustoriale. Analiza transcripților plantelor 
parazite expresați la etapa de dezvoltare a haustorului nu conțin secvențe similare 
celor de origine microbiană [48]. Mai mult ca atât, s-a constatat că genele omoloage 
funcțional din haustoriu au aceeași activitate ca și în plantele autotrofe. Se presupune 
că mutațiile din promotorii acestor gene în plantele parazite modifică activitatea  
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de transcripție, astfel încât expresia lor este în continuare indusă în rădăcini  
și după contactul cu gazda [55]. Acest model sugerează că originea și evoluția 
parazitismului la plante este asociată cu modificările în reglarea genelor plantelor,  
care tipic nu exercitau funcții asociate modului parazit de viață. 

Factorii care asigură invazia parazitului
Actualmente în literatura de specialitate sunt bine descrise diferite aspecte ale 

ciclului vital la Orobanchaceae care include procese coordonate temporal și spațial la 
nivelul cărora planta-gazdă declanșează reacții de răspuns [54]. 

Capacitatea mare de infecție este determinată atât de dimensiunile foarte mici 
ale semințelor patogenilor, care pot fi ușor transportate de curenţii de aer, apă la distanţe 
mari, cât și de capacitatea germinativă înaltă care se menține timp de 5-8 ani. În condiții 
favorabile (temperatura de 20°C şi umiditate sporită a solului), după 1-2 săptămâni 
de condiționare semințele germinează, manifestând o reacție de chemotropism pentru 
rădăcinile plantei - gazdă [12].

Interacțiunea parazitului cu planta este asigurată de stimulenții de germinare 
care pot fi absolut sau relativ specifici, fapt demonstrat pe modele experimentale în 
care germinarea semințelor de parazit este indusă artificial în apropierea unei specii  
non-gazdă. Astfel, semințele de Striga germinează şi în prezența exudatelor radiculare 
ale gazdelor nespecifice, spre exemplu bumbacul [8], porumbul [44] sau sorgul [20].

Patosistemul O. cumana – H. annuus se remarcă prin stimulenți de germinare 
specifici, reprezentați preponderent de compuși care nu aparțin clasei strigolactonelor 
(caracteristici Orobanchaceae). Primul stimulent de germinare identificat în exudatele 
radiculare ale florii-soarelui a fost lactona dehidrocostus din clasa sescviterpenelor 
[22]. Recent s-a demonstrat că și alți compuși din această clasă pot induce germinarea  
O. cumana la concentrații nano- și micromolare: costunolide, tomentosină, 8-epixantatină 
[39]. Totuși, asemănător cu alte plante parazite, deși la o rată cu mult mai redusă, 
germinarea semințelor de O. cumana poate fi indusă și de strigolactone, spre exemplu 
heliolactona [50] și compusul sintetic GR24. 

Rata producerii stimulenților de germinare depinde de parametrii mediului extern 
cum ar fi fertilitatea solului, pH, cantitatea de fosfați etc. La contactul cu rădăcina plantei 
gazde, din celulele apicale ale radicelei parazitului se formează haustoriul care asigură 
alimentarea parazitului cu apă și elemente nutritive [30]. Celulele acestei structuri cresc 
prin epidermă şi cortexul plantei-gazdă, procesul fiind facilitat de producerea anumitor 
enzime, precum pectinmetilesteraze, poligalacturonaze, endocelulaze etc. [4, 32]. 

Pentru dezvoltarea haustorului este necesară prezenţa unei clase de factori 
eliminați de către planta-gazdă în rizosferă și anume a factorilor HIF (Haustorial 
Initiation Factor) care pot fi flavonoizi, ρ-hidroxi acizi, chinone, citochinine etc. [2].  
Există diferențe calitative între factorii HIF exudați de gazde înalt înrudite sugerând că 
aceste semnale reprezintă determinanți importanți ai specificității. 

Specificitatea interacțiunii gazdă-parazit este deseori polivalentă, în unele cazuri 
parazitul poate să germineze, dar nu formează haustori și nu se atașează, sau se atașează, 
însă nu se dezvoltă sau se dezvoltă doar parțial [46]. 

Cunoașterea fenomenelor morfologice și moleculare ce au loc la fiecare etapă pot 
elucida bazele specificității interacțiunii, mecanismele de rezistență potențiale și, prin 
urmare, strategiile de ameliorare cu scopul conferirii rezistenței.
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Reacții defensive ale plantelor la atacul Orobanchaceae 
 Plantele manifestă rezistență, toleranță sau susceptibilitate la atacul patogenilor 

prin diferite mecanisme fiziologice. Primele bariere de protecţie constituie stratul de 
ceară de pe suprafaţa frunzelor, peretele celular şi diferiţi compuşi chimici sintetizaţi de 
către plantă. După depășirea sistemului de apărare pasivă, patogenii stabilesc o relaţie 
parazitară cu plantele. 

Actualmente, rămâne a fi necunoscut mecanismul prin care planta parazit evită 
barierele naturale și previne activarea reacțiilor defensive în sistemele compatibile. 
Mayer a sugerat două posibilități:

similaritatea biochimică și fiziologică între parazit și gazdă, ambele fiind  - 
plante superioare;
blocarea activă de către planta parazit a inducerii proceselor defensive  - 
ale gazdei [31].
Cercetătorii Joel și Portnoy au demonstrat că o gazdă susceptibilă recunoaște 

parazitul ca non-self [23]. Activarea proteinelor PR (pathogenesis related) și expresia 
genei 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductaza [56] sunt dovezi privind recunoașterea 
atacului nu doar de gazdele rezistente, dar și de cele compatibile, sugerând faptul că 
parazitul blochează activ răspunsurile defensive. Spre exemplu, compușii fenolici 
ai parazitului ar putea funcționa ca inhibitori ai reacțiilor de apărare ale gazdei.  
De asemenea, se cunoaște că plantele parazite interferează cu sinteza hormonilor gazdei 
alterând echilibrul hormonal și afectând răspunsul defensiv [23].

Plantele, ca răspuns la atacul patogenului, dezvoltă rezistență specifică și 
nespecifică pentru a preveni atașarea și expansiunea acestuia. Rezistenţa nespecifică 
prezintă un sistem de pro tecţie durabil, multifactorial, la nivel morfologic, histologic 
şi metabolic față de un spectru larg de rase ale patogenului, spre deosebire de cea 
specifică cu caracter restrâns şi selectiv de acţiune [53]. S-a constatat, că la câteva ore 
de stabilire a interacțiunii gazdă-parazit, planta inițiază expresia unui set de gene de 
apărare atât la nivel local, cât şi sistemic. Astfel, local de multe ori se declanşează un 
semnal sistemic, care transformă rezistenţa nespecifică în rezistenţa sistemică dobândită  
(Systemic Acquired resistance - SAR) [1].

Deşi bazele moleculare ale rezistenţei plantelor la paraziţi rămân a fi neelucidate 
pe deplin, în literatura de specialitate au fost descrise câteva mecanisme de rezistenţă, 
grupate în două clase: pre-haustoriale, care previn pătrunderea haustorului în 
cilindrul central şi post-haustoriale declanşate în cazul pătrunderii haustorului  
în cilindrul central [29].

Rezistența gazdei la speciile de antofite parazite se realizează printr-o serie 
de procese de fortificare a peretelui celular care implică peroxidaze, specii reactive 
de oxigen, proteine PR, sinteza de lignină, suber, compuși fenolici, caloză etc.  
Astfel, îngroșarea pereților celulari ca rezultat al lignificării, suberizării a fost 
demonstrată la floarea–soarelui parazitată de O. cumana, precum și la alte patosisteme. 
Prin experimente in situ s-a observat că la stoparea patogenelor în celule la nivelul 
cilindrului central, sporește fluorescența în ţesuturile și vasele xilemice vecine, datorită 
concentrării compuşilor fenolici toxici pentru parazit [15, 25].

În această ordine de idei, este remarcabil faptul că la trei specii de măzăriche 
rezistente la O. aegyptiaca, atacul patogenilor a declanșat o creştere a conţinutului 
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enzimei fenilalanin-amonia liaza, care catalizează convertirea L-fenilalaninei în 
amoniac și acid trans-cinamic, etapă în biosinteza compușilor polifenolici, așa ca 
flavonoidele, fenipropanoizii și lignina, dar și a alcaloizilor [1, 19].

O altă reacție de apărare frecvent întâlnită, cuplată cu procesele de  
lignificare/suberificare reprezintă depozitarea calozei (β-1,3-glucan) în peretele 
celular, care împiedică pătrunderea parazitului spre vasele conducătoare, servind ca 
barieră mecanică. Astfel, Letousey și colaboratorii au constatat la genotipurile de  
floarea-soarelui rezistente la O. cumana fortificarea pereților celulari precedată de 
sporirea expresiei genei HaGLS1 care codifică sinteza calozei [27]. 

Rezistența poate apărea și după interconectarea cu succes a parazitului la sistemul 
vascular al gazdei și poate lua o varietate de forme. Blocarea canalelor conducătoare 
ale gazdei cu substanțe gelatinoase, lignificarea dependentă de peroxidaze, 
depozitarea mucilagiului și dezorganizarea haustorului au fost atestate ca făcând 
parte din cauzele necrozei și morții tuberculilor de Orobanche în dezvoltare [15, 25].  
În fiecare din aceste cazuri, blocajul periclita eficient fluxul de apă și nutrienți de la 
gazdă la parazit prevenind supraviețuirea acestuia. 

Un alt mecanism potențial atestat la Striga hermonthica este abioza – 
transferul compușilor toxici în sistemul vascular al gazdei cu scopul pătrunderii în 
țesuturile parazitului prin intermediul haustorului. Spre exemplu, când Tripsacum 
dactyloides este parazitat de S. hermonthica, parazitul face conexiune cu vasele 
xilemice ale gazdei și, deși nu există un blocaj al acestora, parazitul moare [18]. 
Transferul de toxine a fost raportat și între tuberculii de O. crenata și gazdele  
Cicer arietinum și M. truncatula [40].

Leziunile peretelui celular cauzate de atacul patogenilor determină sinteza 
fitoalexinelor - metaboliți secundari cu masă moleculară mică din clasa terpenoidelor, 
glicosteroizilor și alcaloizilor, polifenolilor cu spectru larg de inhibare a metabolismului 
patogenului. Toxicitatea acestor compuși se manifestă printr-o reacție hipersenzitivă, 
necroză și moartea ulterioară a parazitului. Fitoalexinele, scopoletina și aiapina produse 
de floarea-soarelui (cumarine 7-hidroxilate) au demonstrat efect inhibitor inclusiv 
asupra germinării semințelor de O. cumana [15, 25]. Acești compuși sunt eficienți în 
apărare doar dacă sunt produși rapid și în concentrații suficiente, întrucât plantele de 
Orobanche pot metaboliza fitoalexinele, fapt confirmat în cazul scopoletinei [43]. 

Cunoașterea naturii chimice a stimulenților sau a inhibitorilor de germinare 
prezintă interes pentru elaborarea strategiilor de rezistență bazate pe expresia 
redusă a stimulenților de germinare și utilizarea speciilor non-gazde sau a 
compușilor chimici care declanșează germinarea suicidală, astfel purificând solul de  
semințele patogenului [59]. 

Există numeroși metaboliți rezultați din calea fenilpropanoidă, cunoscuți ca 
inhibitori ai enzimelor pectin metilesteraze, poligalacturonaze și endocelulaze, dar nu 
și exocelulaze, β-glucozidaze sau xilanaze secretate de Orobanche pentru facilitarea 
expansiunii în organismul-gazdă. Studiile imunohistochimice in situ au demonstrat 
că pectin metilesterazele sunt prezente în celulele haustoriale ale Orobanche și în 
apoplastul celulelor din țesuturile adiacente [28]. 

Proteinele inhibitoare ale poligalacturonazei sunt bine cunoscute în asigurarea 
rezistenței plantelor superioare la fungi. Acestea sunt proteine bogate în leucină ale 
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peretelui celular, larg răspândite, care se atașează cu afinitate mare la poligalacturonaze 
inhibându-le. Mai mult ca atât, există date care atestă scăderea concentrației pectinelor 
metilate în lamela medie a gazdei în vecinătatea celulelor intruzive ale plantelor 
parazit. Inhibarea poligalacturonazei și a pectinmetilesterazei de către exudatele 
radiculare reprezentă un factor de rezistență perfect, blocând procesul de invazie [10].  
Sinteza peroxidazelor reprezintă un alt răspuns defensiv al plantelor la atacul patogenilor 
[1]. Utilizarea metodelor de cercetare SSH (suppression-subtractive hybridization) au 
permis identificarea unor gene ale peroxidazelor cu expresie activă indusă de atacul 
speciilor de Orobanche [52].

Acțiunea peroxidazelor și sinteza calozei sunt fenomene ce pot avea loc în 
tandem ca urmare a activării reacției de răspuns. Astfel, pe baza patosistemului  
O. crenata - Pisum sativum a fost demonstrată blocarea invaziei patogenului în 
cortexul gazdei înainte de pătrunderea în cilindrul central, atestându-se acumularea 
calozei, a peroxidazelor și a H2O2 în celulele învecinate. Autorii Perez-de-Luque 
et al. explică mecanismul de apărare prin reacțiile de cross-linking ce se petrec  
la nivelul peretelui celular [36]. 

Peroxidazele sunt, de asemenea, implicate în formarea papilelor, compuse 
prioritar din caloză și reziduuri fenolice, reprezentând un alt tip de fortificări ale 
peretelui celular [58]. 

Studiile de transcriptomică al sistemului O. cumana - H. annnuus au relevat la 
câteva zile după atașarea parazitului și înainte de necroza tuberculului o expresie sporită 
a genei PR SA-responsive Hadef1, care codifică o clasă de defensine ce reprezintă 
peptide mici cu rol în sistemul imun înnăscut la plante. Expresia acestei gene a fost 
mai intensă în liniile rezistente, sugerând rolul de compus-cheie inductibil implicat 
în necroza parazitului [27]. Se consideră, că mecanismul de acțiune al defensinelor se 
bazează pe interacţiuni non-covalente cu sfingolipide sau glucosilceramide specifice, 
care duc la permeabilizarea membranelor ţintă pentru ionii de K+, Ca2+, cauzând 
inhibarea creşterii și, în final, apoptoza celulară [51]. Defensinele pot interacţiona 
şi cu alte ţinte specifice, natura, funcţia structurală sau metabolică şi localizarea  
(perete celular, membrană sau citoplasmă) cărora rămâne a fi determinată.

Alt mecanism de protecţie care împiedică pătrunderea haustorului în 
cortex şi dezvoltarea ulterioară a plantei parazite este răspunsul hipersensibil  
(HR-hipersensitve response) sau fenomene similare acestuia, asociate cu moartea 
programată a celulelor infectate. Apariția unui răspuns hipersensibil care blochează 
invazia haustorală a O. aegyptiaca a fost descrisă la gazda Vicia atropurpurea,  
iar eșecul dezvoltării semințelor de Orobanche după atașare, urmat de necroza parazitului 
a fost observată la diferite specii de leguminoase și floarea-soarelui [15, 25, 37].

Studii comprehensive ale profilelor transcripționale asociate reacției defensive în 
sistemele O. cumana – floarea-soarelui și O. crenata – Medicago truncatula au relevat 
trei variante de ANDc puternic induse în genotipul rezistent la 8 zile de post infecție. 
Aceste gene potenţial codifică enzimele metionin-sintaza, glutation S-transferaza şi 
chinon-oxidoreductaza, implicate în detoxifierea speciilor reactive de oxigen (SRO) 
[7, 27]. În condiţii de stres celulele plantelor produc o “explozie” de SRO constituită în 
special de H2O2, care asigură activarea unui spectru divers de mecanisme de rezistență. 
SRO participă în semnalizarea celulară asociată cu inducerea expresiei genelor 
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răspunsului defensiv, răspunsului de hipersensibilitate, formarea legăturilor dintre 
proteine în cadrul peretelui celular, sinteza fitoalexinelor și enzimelor antioxidante, 
depunerea calozei, rezistenţa sistemică dobândită etc. [11, 47, 49].

Acidul salicilic (AS), acidul jasmonic (AJ) și etilena (ET) reprezintă reglatori 
hormonali importanți ai expresiei genelor de apărare. Într-un studiu detaliat combinatoric 
cu utilizarea a multipli mutanți blocați la nivelul diferitelor căi de semnalizare,  
un grup de cercetători au identificat interacțiuni complexe sinergice între semnalizarea  
AS și AJ-ET amplificând răspunsul defensiv. În absența semnalizării AS,  
răspunsul AJ-ET contribuie la menținerea unui nivel substanțial al rezistenței  
la patogen [26]. 

 Vieira Dos Santos et al. au examinat modificările în profilul de transcriere a 20 
gene implicate în transducția semnalelor și răspunsul defensiv activat în timpul 
infectării A. thaliana de către O. ramosa, constatând inducerea căilor de semnalizare 
reglate de acidul jasmonic și etilenă, chiar și înainte de atașarea parazitului la rădăcină.  
Contrar, nu a fost observat nici un efect asupra expresiei genelor implicate în răspunsurile 
defensive mediate de acidul salicilic [52].

 În concluzie, se poate afirma că mecanismele de apărare a plantelor la atacul 
antofitelor patogene sunt universale, caracterizate, în special, de următoarele tipuri de 
reacții defensive:

formarea unei bariere fizice în calea penetrării haustorului prin depozitarea - 
carbohidraţilor, fenolilor, suberului pe pereții celulari, lignificarea vaselor xilemice 
sau a endodermisului, formarea unui strat încapsulat pe parenchimul cortical;
sinteza şi secreția de către planta-gazdă a inhibitorilor de germinare şi dezvoltare a - 
paraziților, reducerea cantității stimulatorilor de germinare;
sinteza de către celulele rădăcinilor plantelor-gazdă a compușilor citotoxici (fenoli, - 
fitoalexine) și transferul acestora prin intermediul sistemului vascular în organismul 
parazitului;
moartea celulară programată ca parte a răspunsului hipersenzitiv la - situs-ul de 
atașare și pătrundere a haustorului, limitând astfel, dezvoltarea parazitului și a 
conexiunilor vasculare cu gazda (xilem-xilem sau floem-floem);
inducerea expresiei proteinelor PR; - 
producerea formelor active de oxigen și sporirea activităţii unor enzime specifice;- 
modificarea căilor de semnalizare fitohormonală, în special, cele mediate de acidul - 
salicilic, acidul jasmonic, etilena etc.
Cunoașterea simptomatologiei și etiologiei bolilor la plante, patogenezei, relaţiilor 

gazdă - agent patogen - condiţii de mediu asigură succesul în elaborarea şi aplicarea 
măsurilor de profilaxie și combatere a infecției și randamentul economic al recoltei.
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FIZIOLOGIA ŞI SANOCREATOLOGIA

CONŢINUTUL AMINOACIZILOR LIBERI 
DIN PLASMA SEMINALĂ DE COCOŞ ÎN FUNCŢIE DE APLICAREA 

REMEDIULUI GAMETOSTIMULATOR CE CONŢINE ZINC
Didilică Ina

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat 
Cercetările experimentale se referă la evaluarea dinamicii conţinutului aminoacizilor 
proteinogeni liberi din plasma seminală de cocoş sub influenţa compusului coordinativ de 
Zn. Cuantificarea acestora s-a realizat prin metoda cromatografiei. Analiza aminogramelor 
obţinute au permis de a constata în plasma seminală a spermei de cocoş 19 aminoacizi şi 6 
derivaţi ai acestora. Rezumând rezultatele cercetării spectrului aminoacidic al spermei de 
cocoş putem menţiona, că plasma seminală este veriga de legătură, care aprovizionează 
spermatozoizii cu aminoacizi şi asigură transportarea lor prin membranele plasmatice, 
iar compusul coordinativ aplicat s-a dovedit a fi un gametostimulator eficient.
Cuvinte cheie: reproducere, plasmă seminală, aminoacizi, remediu gametostimulator
Depus la redacţie 23 iuie 2016
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Introducere
În sanocreatologie, problema reproducerii descendenţilor sănătoşi, are o semnificaţie 

deosebită, deoarece formarea dirijată a sănătăţii reproductive este, în mare măsură, 
predeterminată de sanogenitatea spermei [3, 22].

Depăşirea dificultăţilor de fertilitate din cauza performanţei slabe a efectivului 
masculin poate fi realizată influenţând procesele de spermatogeneză prin intermediul 
factorilor esenţiali, participanţi în spermoproducţie, care ar putea influenţa favorabil 
proprietăţile biologice ale spermatozoizilor [1, 22].

Un rol important în funcţionarea normală a sistemului reproductiv, îndeosebi în 
procesul de spermatogeneză, îl ocupă zincul (Zn). Acest lucru a devenit evident în 
ultimii ani, pe măsură ce noi studii descoperă roluri neaşteptate şi de importanţă majoră 
a acestui element, unul dintre care, fiind menţinerea fertilităţii masculine [7, 9]. 

În cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie pe parcursul a mai multor 
ani se efectuează cercetări privind sporirea eficacităţii reproducerii. În special, au fost 
realizate studii referitor la elaborarea bazei ştiinţifice şi practice a tehnologiilor de 
reproducere artificială, care includ în componenţa lor şi alimentarea păsărilor cu diferite 
suplimente biologic active. Aceste studii au evidenţiat posibilitatea sporirii capacităţii 
funcţionale a spermei prin utilizarea în hrană a compuşilor coordinativi. 

În calitate de indice al sanogenităţii spermei, de rând cu parametrii morfo-
funcţionali ai spermatozoizilor serveşte şi conţinutul aminoacizilor liberi din plasma 
seminală. Multiple cercetări au demonstrat, că aminoacizii au o semnificaţie deosebită, 
deoarece sunt compuşi organici cu funcţie mixtă şi reprezintă unităţile structurale de 
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bază ale proteinelor, determinând varietatea proprietăţilor importante ale acestora  
[4, 12, 18]. În prezent, se cunosc peste 400 de aminoacizi, dintre care 20 sunt proteinogeni, 
determinaţi de codul genetic şi prezenţi în toate organismele vii. Dintre aceştia,  
10 sunt esenţiali şi nu pot fi sintetizaţi de către organismul vertebratelor superioare şi 
necesită a fi obţinuţi din exterior [5,14].

Aminoacizii sunt implicaţi în numeroase procese biochimice, fiind totodată şi 
precursori ai purinelor, pirimidinelor, porfirinelor, vitaminelor sau aminelor cu rol 
fiziologic. În acelaşi timp, ei pot servi ca surse de energie, în special, prin intermediul 
oxidării lanţului de atomi de carbon. 

Metabolismul aminoacizilor include o serie de reacţii de degradare sau sinteză, 
prin care majoritatea aminoacizilor din celulă sunt incorporaţi în proteine, compuşi 
macromoleculari, componente de baza ale tuturor celulelor vii, de rând cu lipidele, 
glucidele, vitaminele, enzimele, apa şi sărurile anorganice, formând împreună un 
sistem complex, care asigură reproducerea, dezvoltarea şi funcţionarea normală a 
organismelor vii [11].

Având în vedere importanţa aminoacizilor în reproducere, scopul cercetărilor 
expuse a fost de a evidenţia spectrul calitativ şi dinamica conţinutului aminoacizilor 
proteinogeni liberi din plasma seminală de cocoş sub influenţa compusului coordinativ 
ce conţine Zn.

Material şi metode
Cercetările experimentale au fost efectuate în cadrul Institutului de Fiziologie şi 

Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În calitate de obiect de studiu au 
fost utilizaţi cocoşi reproducători selectaţi după principiul de analogie conform rasei, 
vârstei, masei corporale, indicilor spermatogramei. Toate păsările au fost întreţinute în 
condiţii similare, hrănite cu furaj combinat, echilibrat după calităţile nutritive conform 
standardelor în vigoare. În componenţa raţiei alimentare a fost inclus compusul 
coordinativ ce conţine zinc organic (LAZ). 

Determinarea conţinutului aminoacizilor liberi în plasma seminală de cocoş s-a 
realizat prin metoda cromatografiei lichide la analizatorul de aminoacizi „AAA-339M” 
(Producător „Microtehna”, Cehia). Rezultatele au fost prelucrate statistic şi determinată 
veridicitatea lor în conformitate cu criteriul Student.

Rezultate şi discuţii
Pentru determinarea profilului aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş 

luată în studiu, au fost analizaţi 38 de aminoacizi, în probele de material biologic 
fiind identificaţi doar 25 dintre ei, inclusiv 19 aminoacizi proteinogeni şi 6 derivaţi ai 
acestora. Datele privind dinamica spectrului aminoacizilor liberi esenţiali în plasma 
seminală sunt prezentate în figura 1.

Dintre aminoacizii liberi esenţiali în plasma seminală de cocoş prevalează 
arginina, nivelul căreia este de cca două ori mai mare în comparaţie cu ceilalţi 
aminoacizi. Utilizarea compusului coordinativ cu zinc a indus majorarea cu 72,69% 
a conţinutului de arginină în lotul experimental, în raport cu lotul martor. Numeroase 
studii au evidenţiat că, arginina participă la spermatogeneză, sporind concentraţia 
spermatozoizilor şi stimulând erecţia [17, 24]. Este cunoscut faptul, că conţinutul înalt 
de arginină stimulează secreţia de glucagon. De asemenea, arginina participă la sinteza 
poliaminelor (putresceină, spermină, spermidină, agmatine şi altele), prezente în toate 
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celulele în concentraţii molare relativ mari. După Bryan N. S. zincul stimulează acţiunea 
argininei, iar deficienţa argininei în primul rând scade sinteza şi conţinutul proteinelor, 
peptidelor şi poliaminelor, care se conţin în materialul seminal şi schimbă compoziţia 
spermei [2,19]. La fel, este cunoscut că, insuficienţa argininei duce şi la dezvoltarea 
rapidă a proceselor patologice [24]. 

Figura 1. Acţiunea compusului coordinativ cu Zn asupra conţinutului de aminoacizi 
liberi esenţiali (mg/100 ml) în plasma seminală de cocoş. 

Notă: *Diferenţa este statistic veridică comparativ cu lotul martor.

Menţionăm că, concentraţia sporită a histidinei în plasma seminală de cocoş a atins 
o valoare de 1,14 ori mai mare în lotul experimental comparativ cu lotul martor şi prin 
urmare poate contribui la ameliorarea metabolismului organic şi al sistemului dinamic 
din celulele reproductive. 

O importanţă deosebită a constituit determinarea nivelului de lizină şi fenilalanină, 
deoarece aceşti doi aminoacizi esenţiali contribuie la procesele de dezvoltare a 
ţesuturilor, precum şi de sinteză a unor substanţe de importanţă vitală, cum ar fi: 
anticorpii, hormonii şi enzimele. În cercetare s-a constatat că, acţiunea compusului 
coordinativ ce conţine zinc s-a manifestat prin majorarea conţinutului de lizină cu 
13,0% şi de fenilalanină – cu 4,54% în raport cu lotul martor.

Rezultatele obţinute la analiza conţinutului aminoacizilor liberi neesenţiali în plasma 
seminală de cocoş în prezenţa compusului coordinativ cu Zn sunt prezentate în figura 
2. Analiza valorilor obţinute a arătat, că atât în lotul martor, cât şi în cel experimental 
predomină trei aminoacizi liberi neesenţiali, şi anume: asparagina, glutamina şi 
acidul glutamic. Trebuie de menţionat faptul că, asparagina joacă un rol important în 
organism, servind ca precursor al acidului aspartic. Compusul LAZ a indus o creştere 
semnificativă a asparaginei (cu 27,81%) la cocoşii din lotul experimental, comparativ 
cu cei din lotul de control. 

Acidul aspartic, care este o componentă importantă a majorităţii proteinelor, 
sporeşte în studiul realizat (cu 34,39%) în raport cu lotul martor. Conform datelor 
literaturii de specialitate, acidul aspartic este indispensabil datorită participării ample 
în multe procese metabolice, precum sunt fortificarea sistemului imunitar şi sinteza 
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acizilor nucleici. De asemenea, acesta este implicat în procesul de detoxificare a 
amoniacului şi formarea ureei din acesta, cât şi în transaminarea metioninei, treoninei 
şi lizinei. Totodată, acidul aspartic asigură şi transformarea carbohidraţilor în  
energie musculară [23].

Figura 2. Conţinutul aminoacizilor liberi neesenţiali în plasma seminală de cocoş la 
administrarea compusului coordinativ cu Zn (mg/100 ml). 

Notă: *Diferenţele sunt statistic veridice comparativ cu lotul martor.
 În rezultatul cercetărilor s-a stabilit un conţinut mai înalt al acidului glutamic în 

plasma seminală a cocoşilor din lotul experimental (76,18 mg/100 ml) în raport cu lotul 
martor (68,22 mg/100 ml). Cercetările anterioare [1] au demonstrat că conţinutul înalt 
al acidului glutamic influenţează structura şi funcţia spermatozoizilor.

În etapa următoare au fost cercetaţi derivaţii aminoacizilor în plasma 
seminală de cocoş la acţiunea compusului coordinativ cu Zn, datele obţinute  
sunt prezentate în figura 3. 

Figura 3. Conţinutul derivaţilor aminoacizilor în plasma seminală de cocoş la 
administrarea compusului coordinativ cu Zn (mg/100 ml). 

Notă: *Diferenţa este statistic veridică comparativ cu lotul martor.
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Hidroxiprolina este forma hidroxilică a prolinei şi reprezintă compusul de bază al 
colagenului amplasată în matricea extracelulară şi menţine integritatea, rezistenţa şi 
elasticitatea ţesuturilor. Prezenţa concentraţiei înalte a acesteia în plasma seminală prin 
transformare în asocierea vitaminei C, în ambele loturi, poate servi ca unul dintre indicii 
de estimare ai elasticităţii funcţionale şi viabilităţii spermiilor. În lotul experimental, 
tendinţa evidentă de scădere a hidroxiprolinei, posibil este predeterminată de reducerea 
sintezei vitaminei C şi respectiv de transformările extracelulare în vederea cantităţii şi 
activităţii acestui component.

Menţinerea echilibrului taurinei în plasma seminală a loturilor de referinţă şi 
experimental, reieşind din abundenţa acesteia în componenţa aminoacizilor liberi 
ai sistemului de reproducere şi efectele ei asupra reproducerii masculine, inclusiv 
stimularea secreţiei de androgeni, este caracterizată ca un proces fiziologic sanogen, cu 
efecte benefice în menţinerea statusului hormonospermatic al organismului.

În studiu experimental s-a determinat o scădere a conţinutului de amoniac în plasma 
seminală cu 7,84% în lotul experimental faţă de cel martor. Scăderea cantităţii acestui 
derivat tangenţial determină influenţa coordinativă prin excluderea toxicităţii cantităţilor 
mari ale amoniacului şi prin menţinerea stabilităţii acido-bazice în biosintezele derulării 
spermatogenezei sub raportul optimal al acestui compus.

Este cunoscut faptul, că la biosinteza ureei participă arginina cu iniţierea unui proces 
metabolic deosebit de important, la care în etapa finală are loc o reacţie de hidroliză 
enzimatică a argininei, cu formare de uree şi ornitină. Conţinutul scăzut al ureei în 
plasma spermei de cocoş acordă efect antioxidant [1,16]. În experimentele efectuate, 
conţinutul de uree scade cu 37,5% în lotul experimental în raport cu cel martor cu 
efecte favorabile, ceea ce corelează cu datele literaturii de specialitate [1, 6].

În continuare a fost determinat conţinutul sumar al aminoacizilor liberi 
(ƩAL) în plasma seminală de cocoş în prezenţa compusului coordinativ cu  
Zn (mg/100 ml), (figura 4).

Figura 4. Conţinutul sumar al aminoacizilor liberi în plasma seminală de cocoş.

Analiza evoluţiei conţinutului total al aminoacizilor liberi în plasma seminală 
de cocoş, denotă că (ƩAL) variază între 200,57±11,69 mg/100 ml pentru lotul 
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experimental şi 191,29±37,39 mg/100 ml pentru lotul martor. Trebuie de menţionat 
faptul, că cele mai bune valori s-au înregistrat la grupa experimentală, de 1,23 ori, pentru  
aminoacizii esenţiali.

Concluzii
Sub influenţa compusului coordinativ cu conţinut de zinc organic spectrul 1. 

aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş este supus modificărilor semnificative 
pe parcursul derulării spermatogenezei.

Administrarea produsului coordinativ la cocoşii implicaţi în experimente 2. 
acordă efecte structurale şi compoziţionale în evoluţia gameţilor.

Plasma spermatică serveşte ca rezervor temporar pentru aminoacizii liberi în 3. 
procesul de redistribuire reciprocă a acestora prin intermediul membranelor plasmatice 
în interiorul spermatozoizilor şi în lichidul seminal.
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POTENŢIALUL VITAL ŞI MASA CORPULUI ŞOBOLANILOR 
TINERI ALIMENTAŢI CU DIFERIT CONŢINUT AL 
COMPONENTELOR CONSTITUENTE ALE RAŢIEI

Poleacova Lilia

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
În articol sunt incluse rezultatele estimării potențialului vital şi a masei corpului 
şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei. 
A fost stabilit că potenţialul vital al şobolanilor tineri poate spori în cazul alimentaţiei 
lor cu o raţie relativ bogată în proteine. Creşterea sporită a masei corpului în perioada 
postnatală timpurie a şobolanilor, poate fi asigurată prin alimentarea acestora cu raţie 
relativ bogată în proteine.
Cuvinte cheie: raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani tineri, efort fizic, înot, 
componente constituente, potenţial vital.
Depus la redacţie 23 iunie 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Poleacova Lilia, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova; e-mail: bostan-lilia@mail.ru; tel. (+373 22) 73-71-42.

Introducere
Odată cu dezvoltarea sanocreatologiei problema organizării alimentaţiei în 

conformitate cu perioadele specifice de vârstă devine extrem de actuală. De rând cu 
soluţionarea multor altor probleme, sanocreatologia prevede şi elaborarea unui sistem 
de alimentaţie care ar ţine cont de necesităţile fiziologice, metabolice şi sanogene ce 
au influenţă diferită în diverse perioade de vârstă [6, 7, 8, 11, 12, 13] şi ar contribui la 
rezolvarea obiectivelor acesteia. Anterior [3, 4], în concordanţă cu perioadele de vârstă 
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(creşterea masei corpului, dezvoltarea şi constituirea morfofuncţională; funcţionarea 
stabilă; diminuarea funcţiilor şi degradarea morfofuncţională) [1, 2, 11-13], a fost 
determinat impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra 
potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor de vârstă matură şi senilă. De aceea, 
scopul investigațiilor a fost estimarea potenţialului vital şi a masei corpului şobolanilor 
tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei.

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate pe 36 şobolani albi, masculi-tineri (1,1-1,3 luni) [5, 6, 

8] întreţinuţi în condiţii de vivariu în conformitate cu prescripţiile Regulamentului de 
întreţinere a animalelor de laborator. Şobolanii, repartizaţi în celule, au fost adaptaţi la 
condiţiile de întreţinere timp de 14 zile. Animalele de laborator au fost repartizate în 3 
loturi experimentale a câte 12 şobolani: lotul I (de control) – raţie alimentară standard 
(15% - proteine, 60% - glucide, 25% - lipide), lotul II – raţie alimentară relativ bogată 
în proteine (25% - proteine, 55% - glucide, 20% - lipide), lotul III – raţie relativ bogată 
în glucide (10% - proteine, 70% - glucide, 20% - lipide). Toate animalele din cele 
3 loturi au fost supuse unei activităţi fizice dinamice - înotului. Bazinul în care au 
fost puşi să înoate şobolanii, reprezintă un vas de formă dreptunghiulară, cu mărimile 
46×35×27cm, din plastic. Temperatura apei - + 27°C. Determinarea potenţialului 
vital se realiza prin stabilirea timpului efectuării efortului fizic dinamic maximal al 
înotului zilnic, timp de 31 zile: şobolanii erau supuşi înotului până la epuizarea fizică - 
scufundarea animalului. În acel moment şobolanul era scos din apă. Ele erau cântărite 
înainte de a începe experimentul şi la începutul fiecărei săptămâni pe tot parcursul 
experimentului. Durata experimentului a fost de 31 zile. Analiza statistică a rezultatelor 
obţinute s-a realizat cu utilizarea t-criteriului Student.

Rezultate şi discuţii
Impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente ale acesteia s-a 

apreciat prin studierea modificării masei corporale şi potenţialului vital timp de 31 zile 
de alimentare a animalelor cu raţia corespunzătoare.

Rezultatele influenţei raţiei standard şi raţiei relativ bogate în proteine sunt 
prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica manifestării potenţialului vital (în minute) la şobolanii tineri 
alimentaţi cu raţie relativ bogată în proteine în dependenţă de zilele efectuării efortului 
fizic maximal.

Numărul 
zilelor

Potenţialul vital al şobolanilor 
alimentaţi cu raţie standard

Potenţialul vital al şobolanilor alimentaţi 
cu raţie relativ bogată în proteine

1 8,55±1,08 6,17±0,46
2 8,55±3,33 6,93±2,99
3 11,65±1,74 10,69±2,52
4 15,23±1,80 12,76±2,43
5 14,05±1,40 18,13±0,82*
6 19,55±2,15 19,77±3,24
7 18,53±2,48 21,38±1,67
8 20,30±5,60 25,05±5,28
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Tabelul 1. (Continuare)
9 21,98±1,28 26,39±2,42

10 25,71±1,76 23,50±2,52
11 25,73±1,46 24,08±0,50
12 13,12±0,35 36,03±9,18*
13 26,65±4,09 35,62±5,92
14 24,87±2,65 35,42±2,64*
15 32,75±2,33 28,90±1,25
16 34,03±4,78 17,20±0,77**
17 29,54±3,30 30,05±4,84
18 33,65±5,21 52,01±6,48*
19 42,29±4,37 64,74±5,14**
20 44,95±3,69 47,39±5,77
21 42,60±4,25 56,39±4,86*
22 32,51±7,97 61,26±7,69*
23 41,02±6,40 50,74±2,31
24 40,57±7,45 73,86±13,97*
25 44,01±2,00 61,26±5,57**
26 30,17±8,97 70,04±8,89**
27 38,87±5,06 61,24±9,04*
28 58,90±7,25 63,66±4,26
29 56,80±5,34 72,17±9,57
30 59,93±6,03 66,01±8,46
31 41,74±7,25 67,83±9,55*

Media timpu-
lui de înot 30,93±2,29 40,21±2,95*

Notă: **p<0,01; * p<0,05 comparativ cu indicii din grupa de control

Analiza modificării potenţialului vital al şobolanilor din lotul de control, care zilnic 
au fost supuşi unui efort fizic până la epuizare, denotă că în ziua a 9-a şobolanii înotau 
21,98±1,28 minute. În lotul cu raţie relativ bogată în proteine, acest timp alcătuia 
26,39±2,42 minute, însă media timpului de înot nu se deosebea veridic (raţia standard – 
15,37±5,05 şi raţia relativ bogată în proteine – 16,36±7,53). În zilele următoare de înot 
forţat, în lotul şobolanilor ce au fost alimentaţi cu raţie standard şi în lotul şobolanilor 
ce au fost alimentaţi cu raţie relativ bogată în proteine, timpul de înot sporeşte 
în mod variabil, însă pe parcursul a 31 zile acest indice este mai mare la şobolanii 
alimentaţi cu raţie relativ bogată în proteine (raţia standard – 30,93±2,29 şi raţia relativ  
bogată în proteine – 40,21±2,95).

Rezultatele influenţei raţiei standard şi raţiei relativ bogate în glucide sunt prezentate 
în tabelul 2. Dacă în lotul cu raţie standard până în ziua a 17-a timpul de înot a sporit în 
mod variabil şi în mediu alcătuia 29,54±3,30 minute, atunci în cel cu raţie relativ bogată 
în glucide acest indice a crescut uniform, ajungând în ziua a 17-a până la 34,87±3,85 
minute. Timpul mediu de înot pe parcursul acestei perioade practic nu se deosebea.  
Din ziua a 17-a până în ziua a 31-a, atât în lotul şobolanilor alimentaţi cu raţie standard, 
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cât şi în lotul celor alimentaţi cu raţie relativ bogată în glucide, timpul de înot a crescut 
în mod variabil. Timpul mediu de înot, însă, nu se deosebea veridic: la şobolanii 
alimentaţi cu raţie standard alcătuia 30,93±2,29, pe când la cei hrăniţi cu raţie relativ  
bogată în glucide – 29,59±5,03 minute.

Tabelul 2. Dinamica manifestării potenţialului vital (în minute) la şobolanii 
tineri alimentaţi cu raţie relativ bogată în glucide în dependenţă de zilele efectuării  
efortului fizic maximal.

Numărul zilelor Potenţialul vital al şobolanilor 
alimentaţi cu raţie standard

Potenţialul vital al şobolanilor alimentaţi 
cu raţie relativ bogată în glucide

1 8,55±1,08 2,66±0,02***
2 8,55±3,33 3,77±0,68
3 11,65±1,74 5,55±0,34**
4 15,23±1,80 9,20±0,94**
5 14,05±1,40 10,66±1,86
6 19,55±2,15 11,61±1,82**
7 18,53±2,48 16,24±1,88
8 20,30±5,60 17,35±2,18
9 21,98±1,28 20,72±2,75
10 25,71±1,76 21,09±3,62
11 25,73±1,46 24,50±4,24
12 13,12±0,35 26,59±2,85***
13 26,65±4,09 26,98±2,60
14 24,87±2,65 29,41±2,94
15 32,75±2,33 30,51±3,78
16 34,03±4,78 34,79±3,82
17 29,54±3,30 34,87±3,85
18 33,65±5,21 30,03±2,14
19 42,29±4,37 28,95±2,91*
20 44,95±3,69 34,22±3,04*
21 42,60±4,25 38,09±4,21
22 32,51±7,97 33,40±5,55
23 41,02±6,40 40,15±3,62
24 40,57±7,45 43,72±3,24
25 44,01±2,00 47,65±4,16
26 30,17±8,97 44,37±3,52
27 38,87±5,06 45,64±1,81
28 58,90±7,25 45,15±3,63
29 56,80±5,34 50,82±2,39
30 59,93±6,03 53,97±3,04
31 41,74±7,25 54,64±3,27

Media timpului 
de înot 30,93±2,29 29,59±5,03

Notă: ***p<0,001; **p<0,01; * p<0,05 comparativ cu indicii din grupa de control
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În tabelul 3 este prezentată masa corpului animalelor hrănite cu raţie standard, relativ 
bogată în proteine şi relativ bogată în glucide. Analiza masei corpului în dependenţă de 
raţia alimentară ne demonstrează, că indiferent de raţie, masa corpului şobolanilor avea 
tendinţe de a spori la finele experimentului.

Tabelul 3. Masa corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu raţie standard, relativ 
bogată în proteine şi relativ bogată în glucide în diferite perioade de efectuare a efortului  
fizic maximal (g).

Perioada 
experimentului

Masa corpului 
şobolanilor alimentaţi 

cu raţie standard

Masa corpului 
şobolanilor alimentaţi 

cu raţie relativ bogată în 
proteine

Masa corpului 
şobolanilor alimentaţi 

cu raţie relativ bogată în 
glucide

Înainte de  
experiment 40,86±6,04 88,00±5,74*** 68,70±3,83***

a 7-a zi de  
experiment 77,14±10,02 130,33±11,67** 94,71±5,34

a 14-a zi de  
experiment 88,00±10,31 171,14±17,19*** 128,33±9,96*

a 21-a zi de  
experiment 133,70±15,76 146,00±13,06 158,43±12,29

a 28-a zi de  
experiment 175,75±16,17 235,43±17,28* 171,71±12,35

Surplusul masei 
corpului la finele 
experimentului

134,89 147,43 103,01

Notă: ***p≤0,001; **p≤0,01; * p<0,05 comparativ cu indicii din grupa de control

La şobolanii întreținuți cu raţie standard, relativ bogată în proteine cât şi a celor 
cu raţie relativ bogată în glucide, masa corpului a sporit relativ cu 134,89; 147,43 
şi 103,01 g. Analiza comparativă a creşterii masei corporale la şobolanii hrăniţi cu 
diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei, pe parcursul acestor 28 de 
zile, demonstrează o sporire mai pronunţată a masei la şobolanii alimentaţi cu raţie  
relativ bogată în proteine. 

Concluzii 
1. Potenţialul vital al şobolanilor tineri poate spori în cazul alimentaţiei lor cu o 

raţie relativ bogată în proteine (raţia standard – 30,93±2,29, şi raţia relativ bogată în 
proteine – 40,21±2,95).

2. Creşterea sporită a masei corpului în perioada postnatală timpurie a şobolanilor, 
poate fi asigurată prin alimentarea acestora cu raţie relativ bogată în proteine.

3. Sporirea sau micşorarea procentului de glucide de la masa totală a raţiei, la 
şobolanii tineri, nu influenţează veridic atât asupra potenţialului vital, cât şi asupra 
creşterii masei corpului.
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

IMPLICAREA APEI ŞI SPECIILOR REACTIVE DE OXIGEN ÎN 
SENESCENŢA FRUNZELOR PLANTELOR

Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia, Melenciuc M., Aluchi N., Buceaceaia Svetlana

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei  
de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
S-a demonstrat, că dereglarea homeostazei indusă de deshidratare provoacă formarea 
excesivă a SRO și apariţia stării de stres oxidativ, care la rândul său induce o serie de 
evenimente cuplate cu stoparea creşterii, senescenţa ţesuturilor, degradarea structurilor 
celulare şi moartea prematură a celulelor și organelor plantei. Cauza accelerării 
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senescenței premature a frunzelor nivelului de jos şi mediu al plantelor în condiţii de 
secetă, este, pe de o parte, deshidratarea puternică a lor datorită capacităţii slabe de 
reţinere a apei, iar pe de altă parte, de forţa mare de atracţie a apei în frunzele tinere cu 
creşterea neterminată, păstrării la acestea a conductanţei stomatelor şi ratei fotosintezei 
ca furnizor de compuşi osmeofili. 
Cuvinte-cheie: plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime 
antioxidante, pigmenți, fotosinteză
Depus la redacţie 8 aprilie 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducere
Senescența frunzelor este, în general, un eveniment genetic programat, asociat cu 

declinul diferitor procese fiziologice, inclusiv fotosintezei, cu degradarea clorofilei și 
depozitului de proteine, încetarea creșterii, intensificarea hidrolizei macromoleculelor 
– lipidelor, acizilor nucleici, etc. [5; 8; 16; 19; 20]. În ontogeneza plantei în condiții 
optime de mediu senescența reprezintă ultima etapă a dezvoltării frunzelor și este strict 
regulată de factori endogeni, cum ar fi, hormoni, zăharuri, specii reactive de oxigen, etc. 
[6; 25]. Procesul este inițiat prin o serie de semnale în cascadă, care conduc la schimbări 
în expresia genelor și prin consecință reorganizarea și activitatea catabolică se mărește 
și fotoasimilatele și nutrienții acumulați la stadiul de creștere a frunzei sunt remobilizați 
și distribuiți în alte organe a plantei. De obicei senescența frunzelor plantelor anuale 
este indusă de trecerea la etapa reproductivă a ontogenezei, dar fără îndoială și de 
factorii nefavorabili din mediu [8; 10; 19]. O reacție nespecifică a plantelor la acțiunea 
oricărui factor nefavorabil este producerea speciilor reactive de oxigen, care servesc 
ca molecule de semnalare pentru activizarea mecanismelor de protecție, dar care, 
în funcție de concentrație, cauzează destrucția oxidativă a structurilor celulare [24].  
În ultimul timp tot mai multe dovezi [9;19] apar în susținerea considerației că speciile 
reactive de oxigen (SRO) sunt implicate ca factor cheie în medierea senescenței 
plantelor [4; 5; 16; 28]. Speciile reactive de oxigen (SRO) reprezintă agenții principali 
de inducere a senescenței și morții programate atât a celulelor animale, cât și vegetale 
[18]. Destrucția oxidativă a biomoleculelor este considerată ca unul din mecanismele 
cele mai importante ale senescenței. Senescența de vârstă, dar și cea prematură 
este strâns corelată cu declinul activității sistemelor de protecție antioxidantă [10].  
Până în prezent însă nu este clară încă cauza formării abundente a SRO și diminuării 
activității sistemelor de protecție antioxidantă în procesul de senescență prematură a 
frunzelor plantelor indusă de factorii nefavorabili din mediul ambiant. În unele lucrări, 
apărute în ultimul timp [12,13; 19; 20], s-a demonstrat, că procesul de senescență a 
frunzelor plantelor expuse acțiunii secetei este asociat nu numai de formarea excesivă 
a SRO dar și de deshidratarea celulelor. Ștefîrță A. și coautorii (2015) au stabilit [20], 
că procesul de senescență naturală a frunzei a V-ea a plantelor de porumb în condiții 
optime de mediu este asociat cu schimbări profunde şi semnificative în status-ul apei, 
conţinutul de pigmenţi, procesul de asimilaţie şi este declanşat de pierderea capacității 
de reținere a apei, deshidratare şi formarea excesivă a SRO, pierderea capacității 
antioxidante, cu consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor celulare. 
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Totuși, puțin se cunoaște despre dependența procesului de senescență prematură a 
frunzelor de capacitatea de autoreglare a homeostazei apei, protecției antioxidante 
și toleranța plantelor la insuficiența de umiditate. În acest context scopul lucrării a 
constat în identificarea dependenței senescenței premature a frunzelor de gradul de 
deshidratare a organelor şi de diminuare a capacității de protecție antioxidantă la 
perturbarea relațiilor funcționale dintre organele plantelor în condiții de stres hidric și 
oxidativ, cauzat de secetă. 

Materiale şi metode de cercetare
În calitate de obiecte de studiu au servit frunzele de la diferite metamere de inserție 

ale pantelor de Zea mays L., cv. P458, crescute în Complexul de vegetaţie al IGFPP 
în containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat şi umiditate controlată. 
Schema experiențelor includea variantele: I variantă – martor, plante crescute permanent 
în condiții optime (70 % CTA), II variantă – plante expuse acțiunii secetei (30 % CTA). 
Condiții de secetă au fost create la etapa a VIII-a a organogenezei. Durata stresului 
hidric – 10 zile. Analizele parametrilor proceselor fiziologice s-au efectuat pe frunzele  
a VII-ea, a IX-a, a XII-ea și a XIV-ea a plantelor. Parametrii status-ului apei s-au 
determinat prin metode clasice [31; 26]; intensitatea transpiraţiei, intensitatea 
fotosintezei, conductibilitatea stomatelor - cu ajutorul analizatorului de gaze 
portativ LCA-4. Testarea intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor s-a efectuat prin 
determinarea produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice (DAM) [30]. 
Activitatea enzimelor-cheie de protecţie antioxidantă s-a determinat prin metoda 
spectrofotometrică: superoxid dismutaza (SOD) - prin metoda [33]; catalaza (CAT) 
- prin metoda [3] prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii 
H2O2 ; guaiacol peroxidaza (GwPX) - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi 
– fenol) ca donator de hidrogen în prezenţa H2O2, la λ 470 nm; ascorbat peroxidaza 
(APX) – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [15]; glutation 
reductaza (GR) - prin reducerea glutationului oxidat în prezenţa NADP·H2, λ 340 nm 
[17]; glutation peroxidaza (GPX) – prin oxidarea glutationului redus, 260nm [32]; 
conţinutul pigmenților asimilatori – prin metoda spectrofotometrică [29]. Omogenizarea 
materialului vegetal, fixat în azot lichid, şi extracţia – conform descrierii [7] . Diferenţele 
între variante s-au documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând setul de programe  
“Statistica 7” – ANOVA, pentru computere.

Rezultate și discuții
În natură, în afară de MPC, există şi o altă formă de moarte a celulelor, care este 

condiţionată de acţiunea factorilor nefavorabili din mediul ambiant, în particular de 
secetă. Uscarea frunzelor în condiţii de insuficienţă de umiditate, la fel ca şi necrozele, 
nu pare a fi orchestrată genetic [2; 16]. Cu toate acestea, şi în condiții de secetă ca 
urmare a deshidratării are loc o erupţie a formării SRO, considerate declanşatorul 
senescenţei, şi intensificarea destrucţiilor oxidative [21-23]. În cercetările precedente 
(21), privind inducerea proceselor de îmbătrânire în ţesuturile din diferite zone ale 
limbului frunzei în condiţii de secetă, s-a stabilit, că deshidratarea ţesuturilor de la 
vârful frunzei condiţionează apariţia stării de stres hidric, însoțit de stresul oxidativ, 
care, la rândul lor, induc o serie de evenimente cuplate cu stoparea creşterii, senescenţa 
ţesuturilor, degradarea structurilor celulare şi moartea celulelor sau chiar a organului 
în întregime. Pe măsura îmbătrânirii ţesuturilor, de la vârful frunzei, diminuează 
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capacitatea de autoreglare a homeostazei apei, se intensifică semnificativ procesele 
de oxidare peroxidică a lipidelor, se majorează conţinutul di-aldehidei malonice,  
iar activizarea sistemului enzimatic de protecţie antioxidantă devine insuficientă pentru 
neutralizarea speciilor reactive de oxigen formate [19]. R. Munns, C. Brady, E. Barlow 
[14] au găsit diferenţe în reglarea status-ului apei în frunzele în creştere şi cele mature 
ale plantelor de grâu crescute la o umiditate redusă. Aluchi N. [1] la porumb, a observat 
o capacitate mai mare de reglare şi menţinere a turgescenţei în ţesuturile de la bază a 
limbului frunzei decât în ţesuturile din partea medie şi de la vârful frunzelor plantelor, 
expuse stresului osmotic în mediul de creştere a rădăcinilor. Stresul oxidativ, indus de 
deshidratare, grăbeşte procesele de lignificare a pereţilor celulari, stopează creşterea 
celulelor prin extensiune, accelerează senescenţa şi uscarea limbului frunzei. 

Acomodarea la insuficienţa de umiditate a plantelor tolerante se asigură prin multiple 
modificări, ce au loc la nivel molecular, celular şi de organ, şi care sunt subordonate 
autoreglării status-ului apei şi proceselor metabolice. La nivel de organism mecanismele 
de la nivelele inferioare de organizare se completează cu altele noi, care reflectă 
interacţiunea corelativă dintre organe, condiţionată de relaţiile de concurenţă pentru apă, 
elemente nutritive şi substanţe fiziologic active. Apa uneşte toate părţile componente ale 
organismului, începând cu moleculele şi terminând cu ţesuturile şi organele, într-un tot 
unic; apa pare a fi unica substanţă în plantă, care adecvat poate îndeplini funcţia triplă de 
reglare a creşterii, reglare a activităţii metabolice şi integrare a structurii şi funcţiilor la 
toate nivelurile de organizare. Stresul hidric şi oxidativ, condiţionat de secetă, cauzează 
dereglarea integrităţii funcţionale ca consecinţă a deosebirilor principiale ale reacţiei 
organelor manifestată prin gradul diferit de modificare a parametrilor status-ului apei, 
destrucţiilor oxidative şi activităţii enzimelor antioxidante [19 - 23]. Cauza principală 
a dereglării integrităţii funcţionale a plantelor în condiții de secetă este perturbarea 
mediului lichid intern, relaţiilor donator-acceptor şi schimbării gradienţilor apei între 
organe, inhibării reacţiilor metabolice şi biosintezelor. Se intensifică relațiile competitive 
dintre organe pentru apă, asimilate și substanțe fiziologic active. În condiţii de secetă 
apei î-i revine locul central în coordonarea şi menţinerea integrităţii funcţiilor. 

Reieşind din considerentele, că creşterea şi dezvoltarea individuală a frunzelor 
de la diferite niveluri de inserţie pe plantă decurge în condiţii ce diferă după foto- şi 
termoperioadă şi care, fără îndoială se deosebesc după subprogramele genetice induse 
de acestea din urmă, sau întreprins cercetări privitor la efectul produs de secetă asupra 
frunzelor, ca sistemă metamerică, care se deosebesc după vârstă şi după capacitatea de 
autoreglare a homeostazei apei. Rezultatele obţinute au demonstrat, că în condiţii de 
secetă viteza de declanşare a proceselor, care induc senescenţa prematură este diferită 
ca intensitate în metamerele de frunze ale plantei. A fost constatată (tab. 1) o eficienţă 
sporită de menţinere a status-ului apei în frunzele cu creşterea neterminată comparativ 
cu frunzele metamerelor inferioare: conţinut maximal de apă posedă frunzele tinere cu 
creşterea neterminată de la nivelul superior de inserţie. 

În condiţii de umiditate optimă frunzele tinere se deosebesc prin indici ai 
status-ului apei mai înalţi comparativ cu frunzele de vârstă înaintată. Schimbarea 
umidităţii solului şi apariţia deficitului de umezeală acut în sol (70→30% CTA) 
provoacă modificări diferite a gradului de hidratare a frunzelor, ce se deosebesc după  
locul de inserţie pe plantă.
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Tabelul 1. Status-ul apei frunzelor de la diferite niveluri de inserţie a plantelor de Zea 
mays L. în condiţii de stres hidric.

Nivelul de 
inserţie

CA*,
g/100 g. m. p.

DS*, % de la 
saturaţia deplină

CRA*, apa 
reţinută timp de 2 
h, % din CA iniţial

Intensitatea 
transpiraţiei,
mg·dm-2·h-1

M ± m Δ, % M ± m Δ, ori M ± m Δ, % M ± m Δ, %
70% CTA

Fr. a XIV-a 72,56±1,78 3,5±0,07 64,7±0,66 389,6± 82,67
Fr. a XII-a 72,3±1,66 4,0±0,04 63,3±0,34 429,9±102,3
Fr. a IX-a 71,4±1,34 4,5±0,08 61,5±0,87 302,5±95,54
Fr. a VII-a 68,9±1,19 6,0±0,06 59,18±0,98 254,8±98,80

30% CTA
Fr. a XIV-a 70,7±1,85 -2,52 7,9±0,15 2,24 63,4±0,67 -2,02 172,4±34,60 -55,7
Fr. a XII-a 69,7±1,29 -3,61 9,3±0,20 2,35 61,0±0,71 -3,60 164.5±27,41 -61,7
Fr. a IX-a 66,3±1,09 -5,67 12,3±0,16 2,75 58,8±0,65 -4,50 127,4±15,88 -57,9
Fr. a VII-a 63,9±0,92 -7,22 18,9±0,51 3,18 55,8±0,57 -5,68 111,5±19,50 -56,2

*-CA-conținutul de apă; DS-deficitul de saturație; CRA- capacitatea de reținere a apei.

Conţinutul de apă după 10 zile de insuficienţă de umezeală scade în frunzele 
nivelului inferior (fr. VII-VIII) în mediu cu 7,22% comparativ cu frunzele de la același 
nivel de inserție al plantelor martor. Hidratarea frunzelor populaţiei de la nivelul 
mediu (fr. IX-X) scade corespunzător cu 5,7% şi 3,6% faţă de conţinutul de apă în 
aceeaşi populaţie de frunze ale plantelor martor. În frunzele cu creşterea neterminată 
(fr. XII - XIV) în această perioadă stresul hidric a cauzat o diminuare a conţinutului 
de apă cu 3,5 - 2,5 %. Deshidratarea ţesuturilor indusă de insuficienţa de umezeală în 
sol a cauzat formarea unui deficit de saturaţie semnificativ, mai ales în populaţia de 
frunze de la nivelul inferior de inserţie şi drept urmare a acestui eveniment a avut loc 
reducerea considerabilă a turgescenţei (cu 11,94 %) şi procesului de transpiraţie (tab. 1).  
Şi în condiţii optime de umiditate turgescenţa frunzelor de la nivelul inferior de inserţie 
este mai redusă decât turgescenţa frunzelor tinere (cu,2,9 %). 

Impactul diferit al secetei asupra status-ului apei în frunzele tinere şi senescente 
este condiționat într-o măsură mare de capacitatea diferită a acestora de a reţine apa 
(tab.1). Deosebirile frunzelor tinere şi celor senescente de a reţine apa, după cum s-a 
demonstrat în lucrarea V. Vrabie [27] realizată în experiențe asemănătoare, sunt pozitiv 
corelate cu conţinutul de aminoacizi liberi în ele. După 7 zile de secetă s-a înregistrat 
o sporire a conţinutului aminoacizilor liberi de 1,7 ori în frunzele nivelului inferior 
şi de 4,5 ori faţă de martor în frunzele tinere de la vârful plantei. Autorul a remarcat, 
că cantitatea de aminoacizi cu R-grupe polare hidrofile – lizina, arginina, histidina, 
tirozina şi cisteina – s-a majorat de 1,9 ori în frunzele nivelului inferior şi de 6,94 ori 
– în frunzele nivelului superior. Totodată a fost evidenţiată o sporire considerabilă a 
conţinutului de aminoacizi cu funcţie de stabilizare a structurii membranelor organitelor 
celulare – Ser, Tre, Pro, Arg – de 4,2 ori în frunzele incipient-senescente şi de 8,5 ori 
în frunzele cu creşterea neterminată, de la vârful plantei. Gradul diferit de deshidratare 
a populaţiilor de frunze diferite după vârstă poate fi o urmare atât a inhibării activităţii 
sistemului radicular, după cum a fost demonstrat anterior [19 - 22], cât şi datorită 
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redistribuirii apei între frunzele tinere în creştere, frunzele mature şi cele cu început de 
senescenţă. Frunzele tinere, cărora le este specifică o capacitate înaltă de reţinere a apei, 
sustrag apa de la frunzele incipient-senescente, protoplasma celulelor cărora are un 
indice de hidrofilitate comparativ mai mic. În condiţii optime indicele de hidrofilitate 
(g apă · gˉ 1 s. u.) a biocoloizilor protoplasmei celulelor frunzelor de la nivelul de jos al 
plantelor constituie 2,45; de la nivelul mediu de inserţie – 2,50 şi frunzelor cu creşterea 
neterminată – 2,65. Insuficienţa de umiditate în sol a condiţionat reducerea capacităţii 
biocoloizilor de a lega şi reţine apa. Indicele de hidrofilitate în condiții de secetă a 
constituit respectiv: 1,8; 2,19 şi 2,42 g apă la 1 g substanţă uscată. Drept urmare, 
frunzele de la vârful plantelor, necătând la reducerea mai mică a consumului apei prin 
transpiraţie, posedă o rezervă de apă şi grad de hidratare mai înalt nu numai în condiţii 
optime de umiditate, dar şi de stres hidric moderat, ceea ce asigură parcurgerea normală 
a proceselor metabolice (tab. 1). Perturbarea status-ului apei în populaţia de frunze a 
plantei şi dereglarea relaţiilor dintre organe are drept urmare reducerea conductibilităţii 
stomatelor şi inhibarea nu numai a intensităţii transpiraţiei, dar şi procesului de asimilare 
a dioxidului de carbon (tab.2). 

Tabelul 2. Modificarea unor procese fiziologice în metamerele de frunze ale plantelor 
de porumb în condiţii de secetă în funcţie de vârsta organului.

Nivelul 
frunzei

Conductibilitatea 
stomatală, mM/m2/sec

Intensitatea fotosin-
tezei, mM/m2/sec

Intensitatea 
transpiraţiei,
mM/m2/sec

Eficienţa utilizării apei, 
mM CO2/mM H2O

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %

70% CTA

XIV 0,15±0,002 17,55±0,07 3,23±0,05 5,43±0,04

XII 0,13±0,001 14,21±0,09 -19,00* 3,21±0,04 -0,62* 4,43±0,03

IX 0,068±0,0005 4,39±0,05 -74,98* 2,18±0,05 -32,5* 2,01±0,05

VII 0,045±0,0004 3,30±0,04 -81,19* 1,73±0,03 -46,4* 1,90±0,04

30% CTA

XIV 0,088±0,009 -41,33 1,30±0,009 -92,6** 1,38±0,009 -57,3** 0,94±0,008 -82,7

XII 0,075±0,0006 -42,31 0,67±0,004 -99,95 1,25±0,011 -61,0 0,54±0,006 -87,8

IX 0,038±0,0004 -44,12 -0,21±0,005 -104,8 0,83±0,007 -61,9 -0,2±0,008 -113,1

VII 0,019±0,001 -57,78 -2,43±0,03 -173,7 0,56±0,009 -67,6 -4,34±0,09 -328,4
*- comparativ cu frunza a XIV-a a plantelor în condiţii optime;

** - comparativ cu frunzele corespunzătoare a plantelor din varianta 70 % CTA.

Aparatul stomatal al plantelor reacţionează la apariţia deficitului de umezeală 
în sol în mod diferit în dependenţă de nivelul de inserţie al frunzelor. Deshidratarea 
ţesuturilor frunzelor conduce la schimbări semnificative în conductibilitatea stomatelor, 
intensitatea transpiraţiei, intensitatea procesului de asimilare a dioxidului de carbon în 
întreaga populaţie de frunze, dar cu precădere în metamerele de frunze de la nivelul 
inferior de inserţie. În condiţii de insuficiență de umiditate, cauzată de apariţia secetei 
şi uscarea accelerată a solului, se afectează mai considerabil transpiraţia şi procesul 
de asimilaţie în frunzele metamerelor de la baza axului plantei. Reducerea procesului 
de asimilare condiţionat de deshidratarea frunzelor şi diminarea conductibilităţii 
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stomatelor are tangenţă directă nu numai asupra stopării creşterii, dar şi asupra ajustării 
osmotice a homeostazei apei ca urmare a micşorării fondului de glucide cu funcţie  
de osmoliţi solubili. 

După cum a fost relatat mai sus, tradiţional despre iniţierea proceselor de senescenţă 
aparent se judecă după îngălbenirea frunzelor şi stoparea fotosintezei. Analiza 
comparativă a rezultatelor determinării conţinutului de pigmenţi asimilatori a demonstrat 
diminuarea veridică a clorofilei a şi b în frunzele metamerelor de jos a plantelor chiar şi 
în condiţii optime (tab. 3). Frunzele mature şi cele cu creşterea neterminată se deosebesc 
prin aparat asimilator cu conţinut veridic mai înalt de pigmenţi.

Prin urmare, analiza datelor despre particularităţile status-ului apei în interconexiunea 
de organe, precum şi în totalitatea ţesuturilor diferitor zone ale aceluiaşi organ [19], 
argumentează ideea despre participarea centrelor de organizare (meristemelor, zonelor 
de extincţie) în reglarea şi menţinerea homeostazei hidrice a organismului în situaţii de 
limită. Frunzele tinere cu creşterea neterminată, precum şi ţesuturile de la baza limbului 
şi celor adiacente cu zona de dividere şi alungire ale frunzelor mature de la nivelul 
mediu de inserţie, se caracterizează prin capacitate de atracţie şi reţinere a apei mai 
înalte, ceea ce asigură o menţinere a gradului de hidratare şi saturaţie cu apă la un nivel 
relativ optim. Optimizarea status-ului apei reține procesele de îmbătrânire în aceste 
frunze. În condiţii de umiditate redusă are loc o redistribuire a apei între organe. Aceste 
schimbări adaptive, însă, au un caracter temporar, care dispar la progresarea în timp a 
stres-factorului. Deci, la tensionarea regimului de umiditate în plantă are loc schimbarea 
relaţiilor corelative dintre organe şi stabilizarea status-ului hidric al organelor mai 
importante pentru supravieţuire: la stadiul vegetativ – a organelor în creştere, la etapa 
reproductivă – a organelor generative. În condiţii de secetă moartea celulelor are loc şi 
ca urmare a faptului că deshidratarea în mod direct cauzează schimbarea permeabilităţii 
membranelor şi pierderea apei din celule. 

Tabelul 3. Modificarea conţinutului de pigmenţi în metamerele de frunze ale plantelor 
de porumb în condiţii de secetă în funcţie de vîrsta organului.

Nivelul 
frunzei

Conţinutul cloro-
filei a

Conţinutul cloro-
filei b

Conţinutul clorofilei 
a+b

Conţinutul  
carotenoizilor

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %
70% CTA

XIV 154,6±0,21 57,3±0,10 211,8±0,30 37,3±0,1
XII 153,6±0,79 -0,64* 56,8±0,63 -0,77 210,4±1,15 -0,67 37,7±0,2  1,29
IX 151,8±0,14 -1,74 55,6±0,22 -2.98 207,5±0,25 -2,06 40,0±0,1  7,27
VII  75,4±0,11 -51,25 29,3±0,22 -48,7 104,7±0,75 -50,6 29,0±0,3 -22,20

30% CTA
XIV 109,9±1,41 -28,6** 42,0±1,75 -26,7 151,9±1,35 -28,3 31,1±0,3 -16,51
XII  87,8±0,26 -42,81 35,7±0,41 -37,2 123,5±0,47 -41,3 30,3±0,1 -19,74
IX  84,5±0,45 -44,36 33,1±0,14 -40,4 117,6±0,52 -43,3 29,1±0,1 -28,03
VII Frunza s-a uscat complet

*- comparativ cu frunza a XIV-a a plantelor în condiţii optime;
** - comparativ cu frunzele corespunzătoare a plantelor din varianta 70 % CTA.
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După cum s-a relatat mai sus, mare parte din prejudiciul cauzat de secetă este 
asociat cu destrucțiile oxidative la nivel celular ca urmare a formării excesive a SRO 
cauzată de deshidratarea celulelor. Se pare, că SRO sunt implicate în cele mai multe, 
dacă nu în toate, reacțiile de răspuns a plantei la condiţiile nefavorabile, fiind implicate 
în perceperea factorilor din mediul extern. Din rezultatele investigațiilor curente  
(tab. 4) urmează că deshidratarea țesuturilor a cauzat intensificarea destrucțiilor 
oxidative în frunzele metamerelor inferioare şi celor de la nivelul mediu de inserţie. 

Conţinutul produsului final al OPL şi destrucţiei oxidative a membranelor celulare – 
di-aldehidei malonice, prevalează semnificativ în frunzele nivelului inferior de inserţie 
atât la plantele crescute în condiţii optime de umiditate, cât şi la plantele expuse acţiunii 
secetei. Astfel, la plantele de pe fond optim de umiditate conţinutul DAM în frunza 
a VII-a este cu 16, 28 şi cu 24, 66 % mai ridicat decât conţinutul DAM în frunzele a 
XII-a şi a XIV-a. Se cere de menţionat, că la frunzele de la nivelul inferior deficitul 
de saturaţie este mai mare decât cel din frunzele cu creşterea neterminată cu 49 şi 76 
% respectiv. Aceste deosebiri demonstrează, că şi în condiţii optime senescenţa este 
însoţită de pierderea apei şi apariţia stresului oxidativ. 

Tabelul 4. Influenţa secetei asupra OPL şi activităţii enzimelor antioxidante în frunzele 
plantelor de porumb în funcţie de nivelul de inserţie.

Nivelul 
de inserţie 
a frunzei

Conţinutul DAM, 
mkM·g-1 s. p.

Activitatea SOD, 
unit. conv. · g-1 s. p.

Activitatea CAT,
mM · g-1 s. p.

Activitatea APX,
mM · g-1 s. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ,% M ± m Δ, %

70% CTA
XIV 22,22±0,55 108,7±2,15 11,55±0,23 5,68±0,07
XII 23,78±0,43 99,58±1,09 9,55±0,06 4,88±0,03
IX 24,50±0,21 77,88±1,21 9,28±0,08 3,97±0,06
VII 27,69±0,34 67,67±1,02 9,19±0,07 3,60±0,05

30% CTA
XIV 23,38±0,38 5,22 140,12±2,54 28,91 11,97±0,56 3,63 7,00±0,06 23,24
XII 25,51±0,37 7,28 114,36±2,15 14,84 9,84 ±0,73 3,04 5,57±0,08 14,14
IX 27,41±0,48 11,88 85,30±1,98 9,53 9,47 ±0,98 2,05 4,46±0,07 12,34
VII 32,05±0,37 15,75 70,52±1,65 4,21 8,64 ±0,67 -5,9 3,77±0,05 2,72

Din datele obţinute urmează, că insuficienţa umidităţii accelerează procesele de 
îmbătrânire, fapt confirmat prin majorarea conţinutului DAM şi în frunzele metamerelor 
superioare. Gradul de supraproducţie a SRO şi majorare a DAM sub influenţa secetei 
(fig. 1) a constituit în frunzele de la nivelul de jos al plantei 15,75%, în cele de la 
nivelul mediu – 11,8 -12 % şi în cele de la vârful plantei – 7 – 5 % comparativ cu 
respectivele frunze ale plantelor martor, ne expuse stresului prin secetă. Asemănarea 
dintre senescenţa naturală, programată şi senescenţa prematură în condiţii de secetă 
constă în deshidratarea celulelor asociată că activarea formării SRO şi dereglarea 
structurii membranelor.

Un rol esenţial în protecţia de la SRO şi prevenirea leziunilor induse de secetă 
revine capacităţii de protecție antioxidantă. În investigaţiile date s-a depistat 
intensificarea activităţii enzimelor antioxidante în frunzele plantelor de pe fond optim 
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în dependenţă de vârsta organului. Frunzele tinere de la vârful plantei posedă cea mai 
înaltă activitate a enzimelor antioxidante, pe când frunzele senescente au activitatea 
enzimelor antioxidante cu 36, 11 % mai redusă comparativ cu activitatea acestora 
în frunzele tinere (tab. 5). Atrage atenţie faptul, că activitatea superoxid dismutazei 
în procesul îmbătrânirii frunzelor metamerelor inferioare nu compensează pe deplin 
neutralizarea SRO, ceea ce se manifestă în intensificarea OPL şi formarea DAM.  
Co-raportul SOD/DAM este în descreştere de la metamerele superioare spre cele 
inferioare: în frunzele a XIV-a acest coraport are valoarea 4, 89; a XII-a - 4,19 în a 
IX-a 3,18 şi în a VII-a - 2,44. Aceeaşi tendinţă de discordanţă a activităţii SOD şi 
conţinutului DAM se înregistrează şi în populaţia de frunze în funcţie de procesul de 
îmbătrânire indus de secetă. Co-raportul SOD/DAM în frunzele respective constituie: 
5,99; 4,48; 3,10 şi 2,20 corespunzător.

S-au înregistrat deosebiri semnificative în gradul de activizare a enzimelor de 
neutralizare a peroxidului de hidrogen, format ca produs al activităţii SOD, în funcţie 
de vârsta frunzei atât în condiţii optime, cât şi de secetă (tab.5). Intensitatea activităţii 
CAT şi APX se păstrează la nivel mai înalt în frunzele cu creşterea neterminată de la 
vârful plantei. Deshidratarea frunzelor de la nivelul inferior de inserţie – frunza a VII-a, 
a condiţionat inhibarea activităţii CAT cu 9,24 % comparativ cu activitatea enzimei 
în aceleaşi frunze ale plantelor de pe fond optim de umiditate, ceea ce provoacă o 
discordanță în activitatea enzimei producătoare de peroxid și de neutralizare a 
acestuia. Miller G., Suzuki N., Rizhsky L., et al. (2007) la fel consideră, că diminuarea 
activității CAT sub influența stresului din mediul extern intensifică (grăbește)  
senescența și moartea celulelor [9].

Fig. 1. Gradul de 
modificare a activităţii 
enzimelor antioxidante în 
metamerele de frunze ale 
plantelor în condiţii de 
secetă.
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Rezistenţa plantei la stresul hidric este condiţionată şi se reflectă la nivel de organism 
prin interrelaţiile corelative dintre organe ca rezultat al integrării funcţiilor (tab. 5). 

Tabelul 5. Modificarea legăturilor corelative dintre procesele fiziologice în frunzele 
plantelor de porumb în funcție de umiditatea solului și vârsta organului.

Nivelul de 
inserție

Coeficientul de corelare

CA:DS CA/CRA DS:IF DS:DAM CA:DAM SOD:CAT DS/Cl a
70% CTA

XIV-a -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 0,99 -0,99
XII-a -1,0 0,98 -1,0 0,97 -0,98 0,99 -0,96
 IX-a -0,98 0,93 -0,96 0,95 -0,96 0,95 -0,91
VII-a -0,90 0,89 -0,90 0,88 -0,90 0,89 -0,89

30% CTA
XIV-a -0,98 0,96 -0,95 0,94 -0,90 0,94 -0,90
XII-a -0,88 0,81 -0,89 0,80 -0,83 0,87 -0,81
IX-a -0,79 0,70 -0,80 0,68 -0,73 0,72 -0,78

Valoarea coeficientului de corelație demonstrează slăbirea relațiilor corelative 
dintre procesele fiziologice din frunzele diferitor metamere în funcție de vârstă și 
condițiile de umiditate. În frunzele tinere a plantelor de pe fond optim de umiditate se 
înregistrează o legătură strânsă între indicii fiziologici, care rețin procesele de senescență 
și care slăbește semnificativ în frunzele înaintate în vârstă. Astfel relația DS/DAM în 
frunza a XIV-a de la valoarea r = 1,0 scade până la r = 0,88; DS/Cl a se reduce de la  
valoarea r = -0,9 – la r = 0,89. În condiții de secetă aceste interrelații scad și 
mai mult: r DS/DAM a frunzei de la vârful plantei este de 0,94, iar a frunzei 
de la baza plantei este de numai 0,68; r dintre DS/Cl a are valori cuprinse  
între – 0,90 și – 0,78 corespunzător. 

Prin urmare, rezultatele studiului conduc spre concluzia, că procesele de senescenţă 
naturală ale frunzelor plantelor în condiţii optime de umiditate sunt corelate cu reducerea 
gradului de hidratare, intensificarea formării SRO, diminuării capacităţii de protecţie 
antioxidantă şi cu intensificarea destrucţiei oxidative a structurilor celulare. Dereglarea 
homeostazei apei, indusă de sectă, intensifică procesele senile din frunzele inferioare 
şi cauzează senescenţa prematură a frunzelor de la nivelul inferior şi mediu de inserţie. 
Totodată s-au înregistrat devieri în activitatea de protecţie antioxidantă a enzimelor.  
În frunzele inferioare activitatea enzimelor antioxidante nu asigură eliminarea completă 
a SRO formate, despre care fapt vorbeşte conţinutul mărit de DAM. Mai mult ca atât, 
în aceste frunze s-a depistat tendinţa de inhibare a activităţii catalazei şi de scădere a 
activităţii ascorbat peroxidazei – principalelor enzime de neutralizare a peroxidului 
de hidrogen, format în condiţii de stres în urma activităţii superoxid dismutazei.  
Perturbarea homeostazei apei în frunzele plantelor expuse acţiunii secetei provoacă o 
discordanţă în activitatea enzimelor antioxidante şi diminuarea capacităţii de protecţie 
antioxidantă, ceea ce este asociat cu accelerarea procesului de senescenţă prematură.

Deci, la tensionarea regimului de umiditate în plantă are loc schimbarea relaţiilor 
corelative dintre organe, redistribuirea apei între frunzele tinere în creştere, frunzele 
mature şi cele cu început de senescenţă, datorită deosebirilor în capacitatea de atracţie 
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şi reţinere a apei. Frunzelor tinere, le este specifică o capacitate înaltă de reţinere a 
apei, asigurată de un conţinut mărit de aminoacizi cu R-grupe polare hidrofile – lizină, 
arginină, histidină, tirozină şi cisteină comparativ cu frunzele incipient-senescente, 
protoplasma celulelor cărora are un indice de hidrofilitate comparativ mai mic.

Efectul secetei de accelerare a senescenţei naturale a frunzelor de la nivelul inferior 
al plantei şi de inducere a senescenţei premature a frunzelor metamerelor superioare 
este o urmare a reacţiilor în lanţ a multiplelor modificări ale parametrilor status-ului 
apei, sistemului de protecţie antioxidantă, proceselor de asimilare, sintezei compuşilor 
cu funcţie de reglare a homeostazei apei şi de stabilizare a structurii membranelor 
organitelor celulare. Deshidratarea şi SRO reprezintă agenţii de semnalizare, care induc 
şi activează senescenţa prematură a plantei în condiţii de secetă.

Concluzii
Dereglarea homeostazei apei şi protecției antioxidante reprezintă principalii 1. 

agenţi care activează atât procesul de senescenţă de vârstă a plantelor în condiţii optime, 
cât şi senescenţa prematură, indusă de secetă.

 Deshidratarea provoacă formarea excesivă a SRO, diminuarea activităţii 2. 
antioxidante și apariţia stării de stres oxidativ, care la rândul său induce oxidarea 
peroxidică a lipidelor, scăderea conținutului de pigmenți, stoparea fotosintezei și 
creşterii, senescenţa ţesuturilor, degradarea structurilor celulare şi moartea prematură a 
celulelor și organelor plantei. 

Cauza accelerării senescenței premature a frunzelor nivelului de jos şi mediu al 3. 
plantelor în condiţii de secetă este, pe de o parte, deshidratarea puternică a lor datorită 
capacităţii slabe de reţinere a apei, iar pe de altă parte, de forţa mare de atracţie a 
apei în frunzele tinere cu creşterea neterminată, păstrării la acestea a conductanţei 
stomatelor şi ratei fotosintezei ca furnizor de compuşi osmeofili.

Asemănarea dintre senescenţa naturală, programată, şi senescenţa prematură, 4. 
condiţionată de secetă, constă în pierderea turgescenţei, activarea formării SRO, 
diminuarea capacităţii de protecţie antioxidantă, destrucţia oxidativă a structurii 
membranelor, inhibarea proceselor de asimilare, - evenimente induse de deshidratare.

Bibliografie
Aluchi N.1.  Rolul gradienţilor fiziologici în adaptarea plantelor la variaţia umidităţii solului 

şi rezistenţa lor la acţiunea stresului hidric. Teza de doctor în biologie. Chişinău, 2001. 167 p.
Bhattacharje2. e Soumen The Language of Reactive Oxygen Species Signaling in Plants.  

//Journal of Botany. V. 2012. 22 p. 
Chance B., Machly A.3.  Assay of catalases and peroxidases. //Methods in Enzymology, 

S.P. Colowick and N.O. Kaplan (ed). N.Y.: Acad. Press. 1955. V. 2. PP. 764-775.
Desikan R.,Reynolds A., Hancock J.T., Neil S.J4. . Harpin and hydrogen peroxide both 

initiate programmed cell death but have differential affects on defence gene expression in 
Arabidopsis thaliana susoension cultures.//Biochemical Journal. 1998. 330. no1. P. 115-120 

Jabs T.5.  Reactive oxygen intermediates as mediators of programmed cell death in plants 
and animals. //Biochemical Pharmacology. 1999. 57. No.3. PP. 231 – 245.

Juvany M., Muller M., Munne-Bosch S. 6. Photo-oxidative stress in emerging and 
senescing leaves: a mirror image? //J.of Exp. Bot. 2013. 64. No 11. P. 3087 – 3098.

Keshavkant, S. and S.C. Naithani7. . Chilling induced superoxide production, 
lipid peroxidation and leakage loss in Shorea robusta seedlings. Indian J. Plant Physiol.,  
2010. 15. PP. 191-196.

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

39

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

 8. Khana-Chopra Renu. Leaf senescence and abiotic stress share reactive oxygen species-
mediated chloroplast degradation. //Protoplasma. 2012. 249. Issue 3. P. 469 – 481.

Miller G., Suzuki N., Rizhsky L., et al.9.  Double Mutants Deficient in Cytosolic and 
Thylakoid Ascorbate Peroxidase Revel a Complex Mode of Interaction between Reactive 
Oxygen Species, Plant Development, and Response to Abiotic Stresses //Plant Physiol. 2007. 
144. PP. 1777-1785

Munne-Bosch S., Juvany M., Alegre L.10.  Drought-induced senescence is characterized 
by a loss of antioxidant defences in chloroplasts. //Plant, Cell and Environment. 2001. 24. P. 
1319 – 1327.

Munne-Bosch S., Penuelas J.11.  Photo- and antioxidative protection during summer leaf 
senescence in Pistacia lenticus L. Grown under Mediterranean field conditions.  //Annals of 
Botany. 2003. 92. P. 385 – 391.

Munne-Bosch S.,Alegre L.12.  Die and let live: leaf senescence contributes toplant survuval 
under drought stress. //FUNCTIONAL Plant Biology. 2004. 31. P. 203 - 216

Munne-Bosch S., Queval G., Foyer Ch. H.13.  The Impact of Global Change Factors on 
Redox Signaling Underpinning Stress Tolerance.//Plant Physiology. 2013. 161. PP. 5-19

Munns R, Brady LJ, Barlow EW.14.  Solute accumulation in the apex and ifaves of wheat 
during water stress. Australiav yournal of Plant Physiology, 1979. 6. PP. 379-389. 

Nacano Y., Asada K.15.  Hydrogen Peroxide Is Scavenged by Ascorbate Specific Peroxidase 
in Spinach Chloroplasts. //Plant Cell Physiol. 1981.V. 22. P. 867-880.

Pennell R.I., Lamb C16. . Progammed cell death in plants. //Plant Cell. 1997.9.  
No. 7. PP. 1157-1168 

Schadle M, J.A. Bassham J.A.17.  Chloroplast glutathione reductase, Plant Physiol., 1977. 
59. PP. 1011-1012.

Serrano, I., Romero-Puertas M.C., Sandalio L.M., Olmedilla A18. . The role of reactive 
oxygen species and nitric oxide in programmed cell death associated with self-incompatibility.  
//J. Exp. Bot. 2015. 66. No.10. P 2869 – 2876.

Ș19. tefîrţă Anastasia, Aluchi N., Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana. Senescenţa la 
plantele expuse secetei – proces natural sau patologic?  //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. ISSN 1857-064X. Chişinău 2011. N 2. PP. 89-98.

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Aluchi N., Brînză Lilia, Leahu Ig., Buceaceaia 20. 
Svetlana Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb  //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr. 1. – P. 76 – 85.

Ştefîrţă A., Melenciuc M., Buceaceaia S., Brânză L., Aluchi N.21.  Interrelatiile 
status-ului apei si stresului oxidativ în organele plantelor de Zea mays L. în condiţii de 
secetă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, nr. 3(318).  
PP. 66-77. ISSN 1857-064X.

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana, Aluchi N.22.  Protecţia enzimatică 
antioxidativă la plante cu diferite strategii de adaptare în condiţii de secetă. In: Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr. 2. – P. 70-79. 

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana, Aluchi N.23.  Efectul fitohormonilor, 
administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetă. In: 
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr. 2. – P. 90-99. 

Ştefîrţă A., Leahu Ig., Toma S., 24. Răspunsul specific şi nespecific al plantelor la acţiunea 
stresului hidric şi termic: relaţiile interactive dintre status-ul apei şi protecţia antioxidantă. In: 
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2015. – Nr. 1. – P. 29-46

TraasJ., Moneger F.25.  Systems biology of organ initiation at the shoot apex.  
//Plant Physiology. 2010. 40. P. 420 – 427.

Vasseu T.L., Sharkey T.D.26.  Mild water stress of Phaseolus vulgaris plants leads to 
reduced starch synthesis and extractable sucrose phosphate syntheses activity  //Plant Physiol. 
1989. V. 89. PP. 1066-1070.

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor

http://code-industry.net/


40

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Vrabie V.27.  Modificări cantitative şi calitative ale proteinelor uşor solubile la Zea mays 
L. sub acţiunea deficitului hidric şi a unor clasteri trinucleari ai fierului şi cobaltului. Teza de 
doct. în biol., Chişinău, 2001. 148 p. 

Xiao-Jian Xia, Uan-Hong Zhou, Kai Shi. Jie Zhou, Foyer Ch. H. 28. Interplay between 
reactive oxygen species and hormones in the control of plant development and stress tolerance.  
//J. Exp. Bot. 2015. 66. No.10. P 2839 – 2856.

Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П. и др.29.  Методы биохимического 
исследования растений  //Под ред. Ермакова А.И.. 3 изд., перераб. и доп. Л.: Агропромиздат. 
Ленинградское отделение. 1987. 430 с. 

Курганова Л.Н., Веселов А.П., Гончарова Т.А., Синицына Ю.В.30.  Перекисное 
окисление липидов и антиоксидантная система защиты в хлоропластах гороха при 
тепловом шоке //Физиология растений. 1997.Т. 44. С. 725 – 730 

Кушниренко и др.31.  Методы изучения водного обмена и засухоустойчивост и 
плодовых растений. Кишинев. 1970. 28 с.

Полесская О.Г., Каширина Е. И., Алехина Н.Д.32.  Изменение активности 
антиоксидантных ферментов в листьях и корнях пшеницы в зависимости от формы и 
дозы азота в среде  //Физиология растений. - 2004.- Т. 51. - С. 686-691.

Чевари С., Чаба И., Секей И.33.  Роль супероксиддисмутазы в окислительных 
процессах клетки и метод определения её в биологических материалах  //Лабораторное 
дело. 1985. № 11. С. 578-681.

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor

http://code-industry.net/


40

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

INFLUENŢA REGLATORULUI NATURAL DE CREŞTERE REGLALG 
ASUPRA POTENŢIALULUI  OXIDO-REDUCĂTOR AL CELULELOR 

CALUSULUI DE RHODIOLA ROSEA L. 
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Rezumat
A fost studiată influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra conţinutului 
compuşilor fenolici (CCF), capacităţii antioxidante totale (CAT), activităţii şi spectrului 
electroforetic al peroxidazelor (PO) în extractele din calusul de Rhodiola rosea L. 
cultivat in vitro. Aplicarea Reglalgului în mediul de cultură influenţează benefic creşterea 
biomasei calusului, acumularea CCF, inclusiv a flavanoidelor. Concomitent conţinutul de 
prolină în celulele calusului a diminuat, iar CAT a extractelor a sporit. În celulele calusului 
cultivat în mediul ce conţinea Reglalg a fost stabilită apariţia unui nou component al 
izoformelor PO. Modificările stării calusului, care au loc sub influenţa Reglalgului sunt 
benefice, de oarece sporeşte fiabilitatea calusului de R. rosea, determinată de creşterea 
CCF şi activarea enzimelor care participă în reglajul potenţialului oxido-reductiv al 
componentelor celulare.
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Introducere
Utilizarea practică a metaboliţilor secundari (Ms) extraşi din plante treptat s-a 

extins de la medicină [19], în industria alimentară [4] şi agricultură [15, 18]. În legătură 
cu cerinţele largi în materie primă ca sursă pentru obţinerea Ms pentru medicină tot 
mai pronunţat se manifestă diminuarea resurselor naturale şi deseori, chiar dispariţia 
unor specii de plante, recunoscute ca surse preţioase de Ms [19]. Diminuarea 
exploatării intensive a plantelor preţioase este posibilă prin cultivarea tradiţională, sau 
biotehnologică a acestor specii. De menţionat, că în ambele cazuri obţinerea practică a 
Ms este legată de mai multe dificultăţi. Cultivarea acestor specii în condiţii artificiale 
deseori este anevoioasă [18], iar materialul biologic obţinut în aceste condiţii conţine 
un nivel mai scăzut de Ms, în comparaţie cu cel obţinut din condiţii naturale [5, 17, 
18]. O soluţie de rezolvare a problemei ar putea fi obţinerea Ms specifici acestor specii 
prin metodele biotehnologice, prin cultivarea lor în condiţii in vitro [17, 18, 27]. Aceste 
metode asigură condiţii de cultivare controlate, ce permit accelerarea obţinerii biomasei, 
datorită optimizării mediilor nutritive şi asigurării ciclului continuu de obţinere a 
culturii celulare. 

Utilizarea acestei căi este limitată de faptul, că conţinutul Ms în biomasa obţinută prin 
metoda biotehnologică este scăzut [27]. Se presupune, că acumularea Ms se efectuează 
preponderent în ţesuturi şi organe specifice ale plantelor [18], de aceia dediferenţierea 
celulelor, care are loc în condiţiile in vitro, cauzează diminuarea nivelului de acumulare 
a Ms. Din acest motiv, rămâne actuală problema stabilirii factorilor, prin intermediul 
cărora, ar deveni posibilă sporirea sintezei şi acumulării Ms în celulele plantelor, 
cultivate în condiţiile in vitro. 

Din punct de vedere practic un interes deosebit reprezintă Ms specifici rădăcinii 
aurii (Rhodiola rosea L.). Ea este o sursă valoroasă de Ms, care se utilizează pe larg în 
terapia bolilor de cancer, cardiovasculare şi a sistemului nervos [4, 11, 14, 30]. R. rosea 
creşte la altitudini înalte în diferite regiunii ale lumii (14). Fiind explorată intensiv, 
specia este în pericol de dispariţie, ceia ce recent a fost demonstrat pentru plantele de 
R. rosea care cresc în munţii Carpaţi ai României [11]. Cercetările efectuate anterior, au 
demonstrat, că după conţinutul şi compoziţia Ms din rizomii plantelor de rădăcină aurie 
colectaţi în munţii Carpaţi nu se deosebesc de cei din Altai şi alţi munţi din Rusia [11]. 
Totodată a fost demonstrat, că în rizomii obţinuţi în condiţii artificiale şi în celulele 
calusului acestei plante conţinutul acestor metaboliţi este mult mai scăzut, decât în 
celulele rizomilor colectaţi din munţi menţionaţi [11]. În legătură cu aceasta, rămâne 
actuală problema optimizării mediilor şi condiţiilor de cultivare, care ar asigura atât 
proliferarea, cât şi acumularea Ms în celulele calusului de rădăcină aurie.

În acest articol sunt prezentate rezultatele cercetării influenţei reglatorului natural 
de creştere (RNC) Reglalg asupra proliferării celulelor calusului, spectrului izoenzimatic 
al peroxidazei (PO), precum şi asupra potenţialului oxido-reductiv sumar al extractelor 
din celulele calusului de R. rosea. 

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu în lucrare a fost utilizat calusul de R. rosea L. 

cultivat pe mediul Ms [6] (martor) şi suplimentat cu RNC Reglalg, diluat cu mediul 
de cultivare în raportul: 1/1000, 1/1200, 1/1400 şi 1/1800 (variante experimentale). 
Creşterea calusului a avut loc la temperatura de 260C, fotoperioada de 16 ore iluminare 
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(intensitatea 2000 lx) şi 8 ore întuneric. Masa calusului la momentul pasajului era în 
mediu de 2g. Durata cultivării calusului pentru analiză a fost de 32 zile. Creşterea 
biomasei pe parcursul perioadei de cultivare a fost determinată prin cântărirea biomasei 
proaspete la momentul pasajului şi după 32 zile de cultivare. 

Obţinerea extractelor enzimatice. Extractele enzimatice au fost obţinute prin 
macerarea biomasei proaspete a calusului de R. rosea în vârsta de 32 zile în soluţia 
tampon de 0,05 M fosfat de sodiu, cu adaos de 1.5% (w/v) polivinilpolipirolidon, 1 
mM EDTA şi 0,5 mM fenilmetilsulfonilflorid, pH 6,8. Raportul dintre masa calusului 
şi volumul soluţiei de extracţie a fost de 1:1. Proteinele solubile extrase au fost separate 
prin centrifugare la 4oC, 16 000 g pe parcursul a 15 min. 

Prepararea extractelor din calusul de R. rosea pentru determinarea conţinutului 
compuşilor fenolici (CCP), conţinutului total de flavonoide (CTF) şi a activităţii 
antioxidante totale (CAT). În acest scop a fost utilizată soluţia hidro – etanolică de 
60%. Raportul dintre biomasa uscată şi solvent a fost de 1: 3. Mixtul a fost agitat pe 
parcursul a 4 ore la temperatura camerei (≈ 200C), apoi centrifugat 15 min la 12000 g. 

Determinarea activităţilor enzimatice. Activitatea cantitativă a peroxidazei (PO) 
EC 1.11.1.7) a fost determinată în conformitate cu metoda [22]. Studierea spectrului 
electroforetic al PO a fost realizată prin electroforeza în condiţii native, în gel de 
poliacrilamidă de 7,5% [12]. Vizualizarea benzilor corespunzătoare activităţii PO a 
fost realizată utilizând metoda descrisă anterior [8]. Activitatea catalazei (EC 1.11.1.6) 
a fost determinată prin metoda spectrofotometrică, monitorizând descompunerea H2O2 
prin diminuarea absorbţiei la 240 nm timp de 3 min [2]. 

Conţinutul compuşilor fenolici (CCF) a fost determinat prin metoda 
spectrofotometrică, utilizând reagentul Folin-Ciocăltău (31). În calitate de echivalent a 
fost utilizat acidul galic într-un gram de biomasă uscată (MU). 

Capacitatea antioxidantă totală (CAT) a extractelor hidro - etanolice din calusul de 
R. rosea a fost măsurată spectrofotometric după metoda [26] şi exprimată în echivalenţi 
de acid ascorbic într-un gram de biomasă uscată (MU). 

Conţinutul total de flavonoide (CTF) a fost determinat conform metodei [28], CTF 
fiind exprimat în echivalenţi de quercetină într-un gram de biomasă uscată (MU). 

Conţinutul de prolină din masa uscată a calusului a fost evaluat în conformitate cu 
metoda [1]. 

Analiza statistică a datelor. Analiza statistică a datelor şi determinarea coeficientului 
de corelaţie a fost efectuată cu utilizarea programelor „Statistica 7” pentru computer, 
folosind Basic Statistics. 

Rezultate şi discuţii 
După cum a fost demonstrat în experimentele precedente [6], aplicarea preparatului 

Reglalg în mediul de cultivare Ms asigură sporirea biomasei calusului de R. rosea, 
eficacitatea maximală a preparatului fiind atinsă la diluţia acestuia cu mediul de 
cultivare în raportul 1/1000. În figura 1 sunt prezentate datele privind conţinutul 
compuşilor fenolici şi capacitatea antioxidantă totală a extractelor din varianta martor 
şi cele experimentale. 

De menţionat, că atât valorile conţinutului compuşilor fenolici, cât şi valorile 
capacităţii antioxidante totale a extractelor din toate variantele experimentale depăşeau 
datele caracteristice pentru varianta martor. Aplicarea Reglalgului în raportul 1/1000 
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în mediul de cultivare a cauzat cel mai pronunţat efect asupra conţinutului compuşilor 
fenolici, depeşând martorul cu 5%. Totodată, datele prezentate în figura 2 demonstrează 
faptul, că capacitatea antioxidantă totală corelează pozitiv cu conţinutul compuşilor 
fenolici. Luând în consideraţie influenţa benefică a Reglalgului asupra acumulării 
biomasei calusului de R. rosea [6], menţionăm că aplicarea preparatului în mediul de 
cultivare influenţează benefic starea calusului, ceia ce contribuie la sporirea acumulării 
compuşilor fenolici cu 44,9 %. Aceasta demonstrează înalta eficacitate a preparatului 
Reglalg asupra acumulării conţinutului compuşilor fenolici.

Ms din rădăcina aurie reprezintă compuşi fenolici, care în natură manifestă diverse 
proprietăţi fiziologice, inclusiv capacitatea antioxidantă [14]. La diferiţi componenţi ea 
se desfăşoară în mai multe moduri [14, 20, 24]. Evaluarea capacităţii antioxidante totale 
a extractelor etanolice din biomasa calusului de R. rosea variantei martor şi variantelor 
experimentale a demonstrat (figura 1 şi 2), că modificările capacităţii antioxidative 
totale corelează cu conţinutul compuşilor fenolici în extractele din calusul de R. 
rosea. Aceasta sugerează, că stimularea creşterii biomasei sub influenţa Reglalgului, 
demonstrată anterior [6], poate avea loc datorită sporirii potenţialului oxido-reductiv a 
substanţelor din celulele calusului cultivat în prezenţa Reglalgului.

Figura 1. Conţinutul compuşilor 
fenolici (CCF) şi capacitatea antioxidantă 
totală (CAT) a lor în extractele din calusul 
de R. rosea, crescut pe mediu Ms (martor) 
şi suplimentat cu preparatul Reglalg diluat 
cu mediul Ms în raportul 1/1000, 1/1200, 
1/1400, 1/1800.

Figura 2. Corelaţia dintre conţinutul 
compuşilor fenolici (CCF) şi capacitatea 
antioxidantă totală (CAT) a extractelor 
etanolice din calusul de R. rosea.

Compuşii fenolici caracteristici plantelor includ mai multe grupe de Ms, 
inclusiv flavonoidele, care influenţează potenţialul antioxidativ, cu implicarea în 
diferite reacţii fiziologice, precum anihilarea speciilor reactive de oxigen (SRO),  
inclusiv O2•‾, H2O2, •OH şi 1O2. În celulele şi ţesuturile vegetale aceste SRO, se formează 
nu numai în condiţii de stres, dar şi în cele optimale de creştere [29]. 

Datele cantitative privind conţinutul total de flavonoide din calusul de R. rosea în 
dependenţă de prezenţa Reglalgului diluat cu mediul de cultură în raport diferit sunt 
prezentate în figura 3. Menţionăm, că conţinutul flavonoidelor a depăşit semnificativ 
valorile variantei martor doar în celulele calusului, cultivat pe mediul suplimentat cu 
Reglalg în raportul 1/1000. Aceasta este o diferenţă esenţială dacă comparăm datele 
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influenţei Reglalgului asupra conţinutului total de flavonoide şi celor al conţinutului 
compuşilor fenolici (fig.1 şi 3). Anume din această cauză nu se manifestă o corelaţie 
semnificativă dintre conţinutul total de flavonoide şi capacitatea antioxidantă totală a 
extractelor (figura 4). În variantele calusului cultivat în prezenţa Reglalgului diluat cu 
mediul nutritiv în raportul 1/1200, 1/1400 şi 1/1800 s-a stabilit creşterea capacităţii 
antioxidante totale a extractelor, dar ea s-a datorat sporirii conţinutului compuşilor 
fenolici, conţinutului total de flavonoide în extractele din aceste variante rămânând 
la nivelul extractelor din calusul variantei martor. Aceste date indică, că alte grupe 
de compuşi fenolici, cu excepţia flavonoidelor, contribuie la sporirea proprietăţilor 
antioxidante totale a extractelor etanolice din calusul de R. rosea, crescut pe mediu Ms 
şi suplimentat cu preparatul Reglalg în diferite diluţii. 

Figura 3. Conţinutul total de flavonoide 
în extractele din calusul de R. rosea, crescut 
pe mediul Ms (martor) şi suplimentat cu 
preparatul Reglalg diluat cu mediul Ms în 
raportul 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1800.

Figura 4. Corelaţia dintre conţinutul 
total de flavonoide (CTF) şi capacitatea 
antioxidantă totală (CAT) a extractelor 
etanolice din calusul de R. rosea.

Datele literaturii de specialitate afirmă rolul antioxidant al flavanoidelor la 
plante prin aceia, că conţinutul lor sporeşte în perioada expunerii plantelor la 
diferiţi factori de stres [25, 34,35]. Totodată, biosinteza flavonoidelor cu capacitate 
antioxidantă se desfăşoară mai intens la speciile de plante, care sunt mai sensibile la  
factorii de stres [35]. Se presupune, că în modificarea balanţei redox sunt implicate 
şi flavonoidele prin reglajul activităţii metabolismului lor [33]. Conţinutul majorat de 
flavonoide în varianta cu aplicarea preparatului Reglalg diluat în mediul de cultivare 
în raportul de 1/1000 se poate explica prin faptul, că procesele proliferative în celulele 
calusului din această variantă decurg mai intensiv, în comparaţie cu celulele calusului 
din alte variante, deoarece se ştie, că aceasta contribuie la sporirea formării SRO şi 
inducţia acumulării flavonoidelor [28]. 

Metabolismul compuşilor fenolici implică un şir de enzime, inclusiv peroxidaza 
(PO) [10,32]. PO este considerată un marcher molecular al creşterii şi dezvoltării 
culturii ţesuturilor vegetale [21, iar apariţia unor izoenzime ale PO a fost stabilită în 
procesul organogenezei [23, 32] şi diferenţierii tisulare [7]. Rezultatele cercetărilor 
noastre susţin cele menţionate (fig.5). Activitatea PO în extractele din calusul de R. 
rosea diminuează concomitent cu vârsta celulelor. Cel mai înalt nivel al activităţii PO 
a fost observat în extractele din calusul variantelor în vârsta de 12 zile, pe când, cele 
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extrase din calusul de 19 şi respectiv 32 zile activitatea enzimatică diminuează progresiv.  
Cu toate că deosebirile dintre varianta martor şi cea experimentală erau 
nesemnificative, spectrul PO din extractele calusului din varianta martor şi cele 
experimentale diferă semnificativ (fig.6). La varianta martor componenta III a PO 
practic lipseşte, atunci când la variantele experimentale activitatea acestui component 
era cu atât mai pronunţată, cu cât concentraţia Reglalgului în mediul de cultivare era  
mai joasă, iar acumularea biomasei mai înaltă [6]. 

Figura 5. Influenţa introducerii preparatului Reglalg în mediul de cultură în raportul 
1/1000 asupra activităţii PO din calusul de R. rosea de diferită vârstă.

Figura 6. Separarea formelor 
izoenzimatice ale PO a extractelor din calusul 
de R. rosea în vârsta de 32 zile, cultivat pe 
mediu Ms: M-martor şi suplimentat cu 
preparatul Reglalg diluat în raportul de 
1/1000, 1/1200 şi 1/1400 cu mediul Ms (1, 
2, şi 3). I, II şi III – zonele de localizare a 
izoformelor PO. 

Figura 7. Conţinutul de prolină din 
calusul de R. rosea cu vârsta de 32 zile 
cultivat pe mediul Ms (martor) şi mediul 
conţinând Reglalg diluat cu mediul Ms în 
raportul 1/1000 şi 1/1200.

Este cunoscut faptul, că la plante PO sunt localizate în majoritatea compartimentelor 
celulare, inclusiv în membranele tilacoidelor cloroplastelor, care se află în stare 
latentă sau activă. Activitatea enzimei latente poate fi modificată prin diferite metode, 
inclusiv prin tratarea cu diferite substanţe [13]. În acest context, schimbarea activităţii 
componentei III a PO demonstrează, că efectul aplicării Reglalgului corelează pozitiv 
cu influenţa lui asupra acumulării biomasei calusului [6]. 
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Pentru sporirea acumulării biomasei calusului, după cum a fost relatat recent [6] 
şi a conţinutului compuşilor fenolici şi flavonoidelor, menţionate mai sus (fig. 1 şi 3), 
cel mai bun mediu de cultivare a calusului de R. rosea s-a demonstrat a fi mediu Ms, 
suplimentat cu preparatul Reglalg în raport 1/1000. 

Se cunoaşte, că procesele de proliferare a celulelor calusului sunt însoţite de 
producerea speciilor reactive de oxigen, excesul cărora creează condiţii de stres în 
mediu celular, ceia ce iniţiază acumularea prolinei [16].

Datele prezentate în figura 7 demonstrează, că în calusul variantei martor, fără 
suplimentarea cu preparatul Reglalg, conţinutul prolinei este mai înalt comparativ cu 
variantele experimentale. Este stabilit, că nivelul SRO în ţesuturile plantelor în stare 
de proliferare activă este mai înalt, iar acumularea prolinei la sporirea producerii SRO 
creşte [16]. Pe când în cazul nostru, datorită influenţei benefice a preparatului Reglalg 
asupra conţinutului compuşilor fenolici şi a proprietăţilor lor antioxidante (fig.1 şi 2), 
observăm că, deşi proliferarea calusului în varianta experimentală sporeşte, conţinutul 
prolinei, din împotrivă, scade. Acest fenomen susţine concepţia, că conţinutul 
prolinei în celulele plantei corelează negativ cu potenţialul oxido-reductiv, care la 
rândul lui este influenţat de compoziţia fenolilor şi activitatea enzimelor, implicate  
în determinarea nivelului acestui potenţial.

Astfel, datele obţinute de noi demonstrează, că aplicarea preparatului Reglalg 
influenţează benefic creşterea calusului de R. rosea [6], sporeşte calitatea biomasei, 
datorită stimulării proceselor de acumulare a fenolilor şi flavonoidelor. 

Concluzii
Includerea reglatorului natural de creştere 1. Reglalg în mediul Ms asigură nu 

numai sporirea biomasei calusului de R. rosea [6], dar şi acumularea substanţelor 
fenolice, inclusiv a flavonoidelor.

Influenţa benefică a preparatului 2. Reglalg asupra proceselor antioxidative din 
celulele calusului de R. rosea, datorită sporirii conţinutului substanţelor fenolice, 
precum şi de intensificarea activităţii unor izoforme ale peroxidazei, contribuie la 
restabilirea potenţialului oxido-reducător în celulele calusului. 
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CONCENTRAŢIA RESVERATROLILOR ÎN SUCUL BACELOR 
HIBRIZILOR INTERSPECIFICI DE VIŢĂ-DE-VIE ÎN RAPORT CU 

SPECIILE SĂLBATICE
Alexandrov Eugeniu 

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Rezumat
La crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie, atât prin metoda hibridării interspecifice, cât 
şi celei intraspecifice, este foarte important a se ţine cont de concentraţia compuşilor 
chimici din bace, cum ar fi resveratrolii, care asigură rezistenţa plantelor la anumiţi 
factori ai mediului ambiant. Analiza comparativă a concentraţiei de resveratroli în sucul 
bacelor viţei-de-vie sălbatice şi în bacele varietăţilor obţinute în rezultatul hibridării, a 
relevat faptul, că în sucul bacelor viţei-de-vie sălbatice conţinutul de resveratroli este 
aproximativ de două ori mai mare în comparaţie cu varietăţile generaţiilor obţinute în 
rezultatul hibridării. Deci, odată cu crearea a noi generaţii de viţă-de-vie, îndepărtându-
ne de la speciile sălbatice, concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor de viţă-de-vie este 
în descreştere.
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Introducere
Pe parcursul dezvoltării culturii viţei-de-vie au fost aplicate multiple metode de 

ameliorare, cum ar fi selecţia naturală sau dirijată. Un deziderat al ştiinţei şi practicii 
mondiale vitivinicole rămâne a fi obţinerea varietăţilor noi de viţă-de-vie de calitate, 
absolut rezistente la atacul filoxerei şi alor factori ai mediului înconjurător. 

În procesul de creare a noilor varietăţi de viţă-de-vie sunt atestate schimbări ale 
spectrului de compuşi chimici şi biochimici, responsabili de aroma, culoarea şi gustul 
bacelor, sucului şi vinului obţinut. 

Plantele de viţă-de-vie, ca răspuns la atacul unor agenţi patogeni (micromicete, 
bacterii etc.), secretă substanţe biologic active din grupa polifenolilor, cum ar fi 
resveratrolii, care contribuie la diminuarea impactului acestor microorganisme. 

Astăzi, în urma studiilor şi cercetărilor efectuate, au fost identificaţi peste 4000 de 
polifenoli. Aceştia reprezintă puternice substanţe antioxidante care protejează celulele 
şi neutralizează acţiunea radicalilor liberi, ce se formează în rezultatul proceselor 
fiziologice, contribuind astfel la încetinirea îmbătrânirii organismului. [14; 15; 18]

Cantitatea de resveratroli în plante variază în funcţie de specia de viţă-de-vie, de 
condiţiile pedo-climatice în care creşte, dar şi de metodele de cultivare a plantelor 
(de exemplu: viţa-de-vie tratată cu substanţe chimice cu scop de protejare faţă de 
agenţii patogeni, concentraţia de polifenoli este mai mică, comparativ cu cea netratată 
chimic). 

Resveratrolul este prezent în plante sub patru forme diferite, dintre care în cea 
mai mare cantitate este trans-resveratrolul, acesta fiind şi cel mai activ din punct  
de vedere biologic.

Resveratrolul prezintă interes din trei puncte de vedere: 
oenologic, •	 fiind un compus fenolic, care participă la determinarea culorii, 

gustului şi maturizarea vinului, participă în reacţiile de oxido-reducere; 
fitopatologic, •	 îndeplinind funcţia de protejare împotriva agenţilor 

fitopatogeni; 
farmacologic, •	 fiind o substanţă cu proprietăţi antioxidante/captatori de radicali 

liberi din organism, cu proprietăţi de prevenire şi tratare a diferitor boli: cardiovasculare, 
oncologice etc. [14; 15; 17].

Scopul prezentului studiu constă în determinarea resveratrolilor din sucul bacelor 
speciilor de viţă-de-vie sălbatice: Vitis vinifera L. subsp. sylvestris Gmel., Muscadinia 
rotundifolia Michx.; soiurilor din grupa Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. şi varietăţile 
noi de viţă-de-vie obţinute în rezultatul hibridării interspecifice dintre Vitis vinifera 
L. subsp. sativa D.C. şi Muscadinia rotundifolia Michx. şi stabilirea concentraţiei 
resveratrolilor în dependenţă de gradul de îndepărtare de la formele iniţiale. 

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit speciile de viţă-de-vie: Muscadinia 

rotundifolia Michx., Vitis vinifera L. subsp. sylvestris C.C.Gmel.; soiuri de viţă-de-
vie: Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. (Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot Noir etc.); 
hibrizii interspecifici de viţă-de-vie: Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. x Muscadinia 
rotundifolia Michx. (DRX-M4-502; -510; -515; -515; -520; -537; -541; -542; -545; 
-660; -678; -M3-3-1 etc.) [1; 2; 3; 4; 6; 8; 15].

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor

http://code-industry.net/


50

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Studiile biochimice şi uvologice au fost efectuate la Şcoala Superioară Agricolă 
din Montpellier, Franţa şi la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii 
Alimentare din Republica Moldova [12; 13; 18; 19; 20; 21].

Rezultate şi discuţii
Crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie cu rezistenţă sporită faţă de filoxeră, mildium, 

oidium, mucegaiul cenuşiu şi alţi factori biotici, precum şi o rezistenţă sporită la 
temperaturile joase de iarnă şi la secetă, va permite realmente soluţionarea problemei 
producerii strugurilor de masă şi pentru procesare industrială, fiind un produs ecologic 
de înaltă calitate.

Resveratrolul reprezintă o fitoalexină care determină rezistenţa viţei-de-vie la 
Botrytis cinerea Pers. (1794), Daktulosphaira vitifoliae (Fitch 1855) etc. [18] 

Specia de viţă-de-vie sălbatică Muscadinia rotundifolia Michx. conţine în 
medie 35 mg⁄L de resveratroli. Trans-resveratrolul variază în limitele de la 4,9 
mg⁄L până la 13,4 mg⁄L, iar cis-resveratrolul variază în limitele de la 9,2 mg⁄L  
până la 35 mg⁄L. (fig. 1; fig. 3).

Ca rezultat al încrucişării Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. cu Muscadinia 
rotundifolia Michx. au fost create mai multe generaţii de hibrizi interspecifici de viţă-
de-vie. Analizând sucul bacelor varietăţilor de viţă-de-vie de Vitis vinifera L. subsp. 
sativa D.C. x Muscadinia rotundifolia Michx. s-a constatat o concentraţie sporită de 
resveratroli. Varietăţile cu bacele de culoare verde-gălbuie conţin resveratroli în limitele 
de la 4,9 mg/L (DRX-M4-510 etc.) până la 9,3 mg/L (DRX-M4-515 etc.), iar varietăţile 
cu bacele de culoare albastru-violet conţin de la 8,5 mg/L (DRX-M3-3-1 etc.) până la 
14,0 mg/L (DRX-M4-660 etc.) (fig. 2).

Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor soiurilor de viţă-de-vie Cabernet-
Sauvignon, Merlot şi Pinot Noir, cultivate în zona de sud a Republicii Moldova, variază 
în limitele de 5 – 7 mg/L. 

Fig. 1. Suma totală a resveratrolilor în 
sucul bacelor varietăţilor de viţă-de-vie, 
mg/L. (1. Muscadinia rotundifolia Michx.; 
2. V.vinifera x rotundifolia; 3. V.vinifera L. 
subsp. sylvestris C.C.Gmel.; 4. V.vinifera L. 
subsp. sativa D.C.)

Fig. 2. Suma resveratrolilor în sucul bace-
lor varietăţilor interspecifice de viţă-de-vie 
V.vinifera L. subsp. sativa D.C. x Muscadin-
ia rotundifolia Michx., mg/L. (1. DRX-M4-
510; 2. -537; 3. -520; 4. -542; 5. -541; 6. 
-678; 7. -502; 8. -545; 9. -515; 10. -660)

Deci, concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor varietăţilor interspecifice 
Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. x Muscadinia rotundifolia Michx. depăşeşte de 
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circa două ori concentraţia acestor componenţi în soiurile speciei Vitis vinifera L.  
subsp. sativa D.C.

Analizând sucul bacelor viţei-de-vie de pădure (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris 
C.C.Gmel.) cu bacele de culoare albastru-violet, s-a constatat că concentraţia 
resveratrolilor este în limita de 16,0 mg/L. (fig. 1).

Ca rezultat al analizei resveratrolilor din sucul bacelor varietăţilor de viţă-de-vie 
Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. s-a constatat, că concentraţia cis-resveratrolului 
variază în limitele de la 0,8 mg/L până la 3,9 mg/L, iar concentraţia trans-resveratrolului 
variază în limitele de la 1,2 mg/L până la 6,4 mg/L. (fig. 4).

În urma efectuării studiului biochimic al sucului bacelor viţei-de-vie s-a constatat 
că pentru varietăţile sălbatice de viţă-de-vie este caracteristică o concentraţie mult mai 
mare a resveratrolilor decât pentru varietăţile de viţă-de-vie de cultură. 

Viţa-de-vie sălbatică de origine americană Muscadinia rotundifolia Michx. conţine 
circa 35 mg/L de resveratroli, iar varietăţile obţinute în rezultatul hibridării interspecifice 
cu această specie, conţine în mediu circa 11-14 mg/L. (fig. 2). 

Cercetările ulterioare în domeniul hibridărilor interspecifice cu antrenarea 
varietăţilor interspecifice, vor demonstra inevitabil faptul, că concentraţia acestui 
compus chimic va fi în continuă scădere. Această tendinţă poate fi observată şi în cazul 
creării varietăţilor de viţă-de-vie din cadrul specii Vitis vinifera L. 

Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor subspeciei de viţă-de-vie de pădure 
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris C.C.Gmel. constituie circa 16 mg/L. În timp ce la 
varietăţile subspeciei viţei-de-vie de cultură Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. 
concentraţia resveratrolilor variază în limitele medii de 4-6 mg/L. (fig. 4).

Este de menţionat faptul, că odată cu obţinerea noilor varietăţi de viţă-de-vie şi 
îndepărtarea de la speciile iniţiale (spontane) concentraţia compuşilor chimici (îndeosebi 
resveratroli) este în descreştere. 

Este foarte important, ca în procesul de creare a noilor varietăţi de viţă-de-vie, atât 
prin metoda hibridării interspecifice, cât şi cea intraspecifică, accentul să fie pus pe 
concentraţia compuşilor chimici din bace, care asigură rezistenţa plantelor la anumiţi 
factori nocivi ai mediului ambiant.

Fig. 3. Concentraţia resveratrolilor în 
sucul bacelor Muscadinia rotundifolia 
Michx, mg/L. (1. Cis-resveratrol; 2. Trans-
resveratrol.)

Fig. 4. Concentraţia resveratrolilor în 
sucul bacelor Vitis vinifera L. subsp. sativa 
D.C., mg/L. (1. Cis-resveratrol; 2. Trans-
resveratrol.)

Culoarea bacelor viţei-de-vie este un caracter morfologic foarte stabil. Acest indice 
are nu numai o însemnătate practică pentru vinificaţie, dar este utilizat şi ca un caracter 
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de determinare şi clasificare a speciilor şi soiurilor de viţă-de-vie. Unele soiuri de viţă-
de-vie pot fi deosebite numai după culoarea bacelor. 

Analizând însuşirile fizico-chimice ale bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-
vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.), s-a constatat că concentraţiile 
substanţelor chimice: substanţe fenolice, resveratroli, pectine etc. variază şi în 
dependenţă de culoarea bacelor.

Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie 
variază în limita de 6,68 mg/L în bacele de culoare verde-gălbuie, 9,3 mg/L în bacele 
de culoare roză şi 14 mg/L în bacele de culoare albastru-violet (fig. 5.). 

Conform cerinţelor Uniunii Europene, la fabricarea produselor vitivinicole, 
compoziţia chimică a materiei prime trebuie să întrunească unele cerinţe stricte, de 
exemplu diglucozid-3,5-malvidol nu trebuie să depăşească limita de 15 mg/L. Recent, 
Organizaţia mondială a Viei şi Vinului a pus în discuţie problema reducerii acestui 
indice în vinuri la limita de 5 mg/L. Astfel, în selecţia hibridării interspecifice este 
necesar de a omologa doar varietăţile cu conţinut scăzut de diglucozid-3,5-malvidol. 

Un alt compus important al sucului bacelor hibrizilor de viţă-de-vie de orice 
ordin, inclusiv celor interspecifici, este antranilatul de metil (3,4-benzoxazol), căruia 
i se atribuie rolul principal în formarea gustului şi mirosului (aromelor) de foxat (de 
naftalină sau/şi de fenol) [9; 13; 20].

Fig. 5. Concentraţia 
resveratrolilor în dependenţă 
de culoarea bacelor la hibrizii 
interspecifici de viţă-de-vie 
(Vitis vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.), mg/L. 
(1. Verde-gălbui; 2. Roză;  
3. Albastru-violet.)

Antranilatul de metil reprezintă un compus azotic din grupul benzoxazolilor, se 
formează în struguri, îndeosebi la hibrizii producători direcţi, în cantităţi de 0,2-3,5 
mg/L de must (suc). Acesta se regăseşte în vin în aceleaşi concentraţii alături de un alt 
component chimic aromat volatil – acetatul de izoamil [9; 13; 20]. De aceea, şi acest 
constituent chimic important al sucului bacelor hibrizilor noi de viţă-de-vie trebuie 
determinat, studiat şi luat drept criteriu de preselecţie. 

Analizând concentraţia antranilatului de metil din sucul bacelor hibrizilor 
interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) 
s-a constatat că hibrizii din generaţia a III-a (BC2) conţin acest compus chimic în 
concentraţie de aproximativ 0,24 mg/L (DRX-M3-3-1 ş.a.), iar hibrizii din generaţia a 
IV-a (BC3) - 0,21 mg/L (DRX-M4-660 ş.a.) (fig. 6.).

Compusul chimic diglucozid-3,5-malvidol, de asemenea, variază în dependenţă 
de gradul de îndepărtare de la speciile iniţiale. În rezultatul analizei sucului bacelor 
hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia 
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Michx.) s-a constatat că concentraţia de diglucozid-3,5-malvidol în sucul bacelor 
hibrizilor din generaţia a III-a (BC2) este de 9,3 mg/L (DRX-M3-3-1 ş.a.), iar la hibrizii 
din generaţia a IV-a (BC3) este de 7,7 mg/L. (DRX-M4-660 ş.a.) (fig.7.).

Fig. 6. Concentraţia antranilatului de metil 
în sucul bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă-de-vie (V.vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.), mg/L.

Fig. 7. Concentraţia diglucozid-3,5-malvi-
dol în sucul bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă-de-vie (V.vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.), mg/L.

Concluzii
1. La crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie, este foarte important a se ţine cont de 

concentraţia compuşilor chimici din bace, cum ar fi resveratrolii, care asigură rezistenţa 
plantelor la anumiţi factori ai mediului ambiant. 

2. Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-
vie constituie cca. 6,68 mg/L în bacele de culoare verde-gălbuie (DRX-M4-510 ş.a.), 
9,3 mg/L în bacele de culoare roză (DRX-M4-520 ş.a.) şi 14 mg/L în bacele de culoare 
albastru-violet (DRX-M3-3-1, DRX-M4-660 ş.a.). 

 3. Analizând particularităţile fizico-chimice ale bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) de culoare albastră-
violetă, constatăm că substanţele fenolice, resveratrolii, pectinele sunt prezente în 
cantităţi cu mult mai mari decât în bacele hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie de 
culoare verde-gălbuie, depăşind limita concentraţiei acestor substanţe în bacele soiurilor 
de viţă-de-vie de cultură V.vinifera L.

4. Odată cu îndepărtarea de la speciile sălbatice, concentraţia resveratrolilor în 
sucul bacelor de viţă-de-vie este în descreştere.

5. Rezistenţa la filoxeră a hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x 
Muscadinia rotundifolia Michx.) este asigurată de primul periderm al rădăcinii format 
din stratul celular, situat sub rizodermă, precum şi de concentraţiile sporite ale unor 
astfel de substanţe chimice, ca fenolii, resveratrolii etc.

6. Este necesar de asigurat, ca în sucul bacelor şi în vinuri concentraţia de diglucozid-
3,5-malvidol să nu depăşească 15 mg/L, iar antranilatul de metil - =< 0,2 mg/L. Aceste 
substanţe nu sunt nocive, dar nu sunt agreate din cauza prezenţei nuanţei albastru-violet 
închis a antoceanelor (la unii hibrizi de viţă-de-vie), sau din cauza aromelor de „foxat” 
şi de „fenol” a antranilaţilor din sucul bacelor sau vinul produs din ele.

7. Crearea varietăţilor de viţă-de-vie cu rezistenţă la filoxeră, mildium, oidium, 
mucegaiul cenuşiu şi alţi agenţi patogeni, precum şi o rezistenţă înaltă la temperaturile 
joase de iarnă şi la secetă, va permite obţinerea strugurilor de masa şi strugurilor pentru 
procesare industrială de calitate înaltă.
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Rezumat
În lucrare sunt expuse rezultatele testării primerilor creaţi pentru identificarea plantelor 
de tomate infectate cu fitoplasmă, precum și descrise procedeele şi cerinţele ce au fost 
luate în considerare în procesul de creare a primerilor pe baza secvenţelor de nucleotide 
ale Candidatus phytoplasma. Folosind analiza PCR cu primerii specifici din gena 
chaperonin a speciilor Ca. P. solani şi Ca. P. asteris s-a constatat că plantele de tomate 
de pe loturile experimentale ale IGFPP sunt infectate cu specia Candidatus phytoplasma 
solani. Au fost selectate patru perechi de primeri (două perechi bazate pe secvenţe a 
genei ribozomale, şi două perechi - pe baza secvenţei genei chaperonin) pentru realizarea 
analizei nested-PCR, care permite identificarea mai veridică şi sensibilă a plantelor 
infectate cu Ca. P. solani.
Cuvinte cheie: infecţie fitoplasmică, tomate, diagnosticul molecular, designul primerilor, 
PCR şi nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani
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Introducere
Fitoplasmele sunt fitopatogeni cunoscute în multe ţări ale lumii, Genul Candidatus 

Phytoplasma aparţinând clasei Mollicutes, familia Acholeplasmataceae. Fitoplasmele 
manifestă un şir de caractere specifice cum ar fi: lipsa peretelui celular, imposibilitatea 
izolării în cultură pură [11], conţinut scăzut de G+C în genom [7]. 

Fitoplasmele reprezintă paraziţi floemici, şi sunt transmişi prin intermediul insectelor 
din ordinul Hemiptera, în special de reprezentanţii familiilor Psyllidae, Cicadellidae 
şi Cixiidae [6, 13]. După dimensiuni fitoplasmele sunt mici (~500 nm în diametru), 
Cromozomul fitoplasmei are dimensiuni cuprinse în limitele 680-1600 kb. Prin analiza 
secvenţelor ARNr 16S-23S şi a genelor housekeeping se pot face concluzii cu privire 
la relaţiile filogenice ale fitoplasmei cu alţi patogeni ai plantelor din clasa Mollicutes, 
precum şi pentru gruparea acestora în cadrul genului Candidatus Phytoplasma [9, 12]. 
Candidatus Phytoplasma solani (Ca. P. solani) aparţine grupului 16SrXII [10]. 

Ca. P. solani (denumirea comună Stolbur phytoplasma) infectează un numar mare 
de plante, aproximativ 300 de specii. În ultimii ani se înregistrează o frecvenţă tot mai 
mare a speciei de Ca. P. solani la diferite culturi agricole valoroase (tomate, viţă de vie, 
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grîu, porumb, sfeclă, cartof, levănţică şi altele), ceea ce ne indică despre răspîndirea 
progresivă a acesteia [1, 14]. Răspîndirea fitoplasmei provoacă pierderi considerabile 
pentru economiile naţionale, ajungînd la 70-100 % la majoritatea culturilor cu interes 
economic şi determinînd scăderea bruscă şi semnificativă a productivităţii şi calităţii 
producţiei agricole [4]. Controlul bolii este posibil. Cele mai frecvente practici sunt 
utilizarea insecticidelor pentru a controla insectele-vectori şi nimicirea buruienilor, pe 
care larvele vectorilor iernează [13, 14]. 

Identificarea la timp a infecţiei fitoplasmice este foarte importantă pentru că 
microorganismul determină simptome specifice şi nespecifice ale bolii ce se manifestă 
la etape tardive de infectare şi sunt interente în infecţiile virale. La tomate se atestă 
îngălbenirea frunzelor, scurtarea internodurilor, piticism, înverzirea petalelor şi 
concreşterea sepalelor etc. [3]. Avînd în vedere dificultatea cultivării fitoplasmei 
in vitro, aceste organisme rămîn unul dintre grupurile de agenţi patogeni greu de 
identificat [10]. De aceea, este necesar de utilizat metodele alternative pentru detectarea 
şi caracterizarea fitoplasmei. Metoda serologică cît şi microscopia electronică nu sunt 
întotdeauna eficiente şi necesită cheltuieli considerabile. Astfel pentru determinarea 
fitoplasmei, cea mai veridică metodă rămîne PCR [8, 12].

Scopul principal al cercetărilor a constituit testarea primerilor creaţi pe baza 
secvenţelor genomice specifice Candidatus Phytoplasma pentru detectarea moleculară 
a fitopatogenului la plante.

Materiale şi metode
În procesul creărei primerilor am utilizat softuri Primer 3 Output şi Oligos. Pentru 

fiecare reacţie a polimerazei în lanţ am construită o pereche de primeri: un primer de la 
5’- regiune (F-primerul, forward) şi altul de la 3’- regiune (R-primerul, reverse). 

Toţi primerii construiţi au fost testaţi pe baza ADN-ului extras din frunze de la 
5 plante folosind metoda DNA-zol. Am utilizat eşantioanele de ADN din diferite 
genotipuri de tomate cu însuşiri valoroase, create în IGFPP.

Testarea fiecărei perechi de primeri a fost efectuată cu analiza PCR. Condiţiile 
analizei PCR au fost selectate în dependenţă de lungimea ampliconilor (200-400 p.b.) 
şi de specificitatea primerilor. Programul de amplificare: I - 94°C 5'; II - 94°C 30'', 58°C 
30'', 72°C 30'' × 35; III - 72°C 10'; IV - 4°C ∞. 

Analiza nested-PCR a fost realizată utilizînd două perechi de primeri (ribozomale 
sau chaperonine) pentru două runde. În cazul nested-PCR am diluat amestecul amplificat 
în runda I (2.5 µl de ameestc la 50 µl de H2O) şi folosit pentru runda a II.

Am vizualizat rezultatele amplificării prin electroforeza ampliconilor coloraţi cu 
bromură de etidiu în gel de agaroză de 1% (soluţia tampon 1xTBE) folosind marcherul 
de lungime a fragmentelor de ADN „O’Gene Ruler 100bp DNA Ladder”. 

Rezultate şi discuţii
A fost efectuat designul a cinci perechi de primeri pentru identificarea moleculară a 

fitopatogenului Phytoplasma la tomate şi alte plante înrudite (tab.1).
O serie de cerinţe au fost luate în considerare în procesul de creare a primerilor. S-a 

efectuat o analiză comparativă BLAST la numeroase secvenţe de ADN fitoplasmice 
din baza de date NCBI. Am utilizat secvenţele nucleotidice ale genelor ribozomale 
sau chaperonine din diferite laboratoare (regiuni) ale lumii: ţări europene, cum ar fi 
Grecia, Turcia, Italia, Serbia, Franţa, ţările din Asia de Vest şi de Est (Iran, Japonia), 
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SUA, Canada şi Australia. Pentru designul primerilor au fost alese numai acele regiuni 
a genei care nu au SNP.

Tabelul 1. Primerii pentru identificarea fitoplasmei.

Primer 5’-3’ secvenţa Tm
C0

Fragm.
p.b. Specie

R16F2n* GAAACGACTGCTAAGACTGG 57
1244 General

R16R2 * TGACGGGCGGTGTGTACAAACCCCG 70
16Sr396F TAGGGAAGAGCTTGCGTCAC 61

396 General
16Sr396R CGTTGAGCGTTGCACTTAGA 60
16Sr245F GTAATGGCCTACCAAGACGATG 61

245 General
16Sr245R TTAGCCGGGGCTTATTCAT 61
cpn421F AGCGCAAAGTATGATTCATCGTGG 60

421 Ca.P.solani
cpn421R AAGAGGTAAAATTTCTTGGATCGTGC 61
cpn200F TTAAAGAAGGGATCGAACTTGC 59

200 Ca.P.solani
cpn200R AAAACTTTTGGACTCATCGACA 60
cpnA261F ATGCAGGAGCTAATCCTGTTTT 59

261 Ca.P.asteris
cpnA261R CGTACTGCAATCCTTCAACAAC 60

* sunt indicaţi primerii din bază de date NCBI

Dimensiunile fragmentelor amplificate trebuie să se încadreze aproximativ în 
intervale de 200-450 p.b. Aceste dimensiuni sunt uşor de detectat pe electroforegramă. 
Lungimea primerilor se află în intervalul de 19-22 p.b. Primerii au fost verificaţi 
privind lipsa de auto-complementaritate. Conţinutul GC a fost nu mai puţin de 40% 
deşi având în vedere conţinutul redus de perechi de GC în genomul fitoplasmei [7]. 
Toţi primerii creaţi aveau temperaturi de topire (melting temperature Tm) compatibile 
în jurul intervalului de 59-61ºC. Valorile asemănătoare a Tm, precum şi lungimile 
similare alefragmentelor amplificate ne pot permite efectuarea PCR cu diferite perechi 
de primeri simultan, în cadrul aceluiaşi program. Reacţia polimerazei în lanţ Multiplex 
este de asemenea posibilă.

Perechile de primeri 16Sr396F / 16Sr396R şi 16Sr245F / 16Sr245R din gena 
ribozomală au fost create de noi pentru identificarea nespecifică a fitoplasmelor 
din diferite grupuri [11, 12]. Aceşti primeri permit să se efectueze nested-PCR 
pentru identificarea patogenului cu o precizie mai înaltă. Pe baza primerilor  
R16F2n / R16R2 publicaţi în NCBI de asemenea putem efectua nested-PCR cu primerii  
indicaţi mai sus.

Pentru identificarea specifică a Ca. P. solani în plantele (tomate) infectate 
au fost create două perechi de primeri pentru nested-PCR: cpn421F/ cpn421R şi  
cpn200F / cpn200R din genă chaperonin. Secvenţa nucleotidelor genei chaperonin 
este unicală pentru fiecare specie de Candidatus Phytoplasma. Analiza BLAST a 
secvenţelor din diferite specii de fitoplasmă a demonstrat o similitudine de 0%.

Pentru detectarea sau excluderea infecţiei Ca. P.asteris la plantele de tomate au 
fost construiţi doi primeri specifici cpnA261F / cpnA261R pe baza secvenţei genei 
chaperonin. Aceşti primeri pot fi utilizaţi ca control adiţional. 
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Prin utilizarea perechei de primeri R16F2n / R16R2 din NCBI s-a constatat infecţie 
fitoplasmică la soiul Milenium (fig. 1). Mărimea fragmentului amplificat fiind de 1244 
p.b. Alte opt soiuri de tomate testate prin această analiză nu au manifestat semne de 
infecţie fitoplasmică. În acest caz, presupunem că sensibilitatea metodei PCR nu este 
suficientă pentru a concluziona că plantele la celelalte opt soiuri nu sunt infectate, 
necesită suplimentar analiza nested-PCR. Un avantaj principal al tehnicei nested este 
sensibilitatea sporită care poate fi folosită pentru identificarea fitoplasmei în ţesuturile 
plantei, deoarece detectarea într-o singură rundă poate eşua [5].

Fig. 1. Rezultatele amplificării ADN cu perechea de primeri R16F2n / R16R2.

În alte etape de lucru au fost testate perechile de primeri construiţi de noi. Rezultatele 
PCR şi nested-PCR cu două perechi de primeri ribozomali 16Sr396 F/R şi 16Sr245 F/R 
sunt prezentate în fig. 2, 3. În cazuri nested-PCR aceşti primeri au fost folosiţi pentru 
runda a II. Runda I a fost efectuată cu primerii R16F2n / R16R2.

În cazul realizării PCR cu ambele perechi de primeri infecţia fitoplasmică a fost 
identificată la două soiuri de tomate: Milenium şi Prestij, dar nu a fost detectată la 
Jubiliar 60-20. Alte soiuri testate (inclusiv Jubiliar 60-20) au manifestat semne de 
infecţie cu Phytoplasma în cazul nested-PCR (fig. 2, 3). Comparînd aceasta cu rezultatele 
amplificării prezentate în figura 1 putem face o concluzie clară despre sensibilitatea 
mai înaltă a metodei nested-PCR şi despre posibilitatea folosirii primerilor ribozomali 
creaţi de noi pentru diagnosticul molecular a stolburului. 

Detectarea precisă a speciei de Phytoplasma ce infectează tomatele în Republica 
Moldova a fost efectuată cu primerii specifici din gena chaperonin. Cel mai răspîndit 
patogen din genul Candidatus Phytoplasma la tomate este Ca. P. solani [2], dar în baza 
de date NCBI sunt menţionate şi alte specii de Phytoplasma care colonizează tomatele: 
Ca. P. asteris, Ca. P. trifolii. Am testat şi aplicat două perechi de primeri specifici 
pentru Ca. P. solani şi o pereche pentru Ca.P. asteris (tab. 1). 
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Fig. 2. Rezultatele amplificării ADN cu perechea de primeri 16Sr396 F/R

Fig. 3. Rezultatele amplificării ADN cu perechea de primeri 16Sr245 F/R.
Rezultatele obţinute au clarificat că patogenul care infectează plantele de tomate 

de pe loturile experimentale ale IGFPP este Ca. P. solani. Aceasta a fost demonstrat 
utilizînd primeri specifici din gena chaperonin şi ADN din trei soiuri de tomate (fig. 4). 
La soiul Jubiliar 60/20 nu s-a constatat amplificare, dar la soiurile Milenium şi Prestij 
s-a demonstrat semne ale infecţiei fitoplasmice cu ambele perechi de primeri cpn 
specifici pentru Ca. P. solani (cpn421 F/R şi cpn200 F/R) şi nu s-a constatat amplificare 
cu cpnA261 F/R specific pentru Ca. P. asteris. 

Fig. 4. Rezultatele amplificării AND cu perechi de primeri din gena chaperonin.

Stabilirea posibilităţii de a utiliza perechile de primeri cpn421 F/R şi cpn200 F/R 
pentru diagnosticul molecular al patogenului Ca. P. solani în plante ne-a forţat să 
ridicăm problema sensibilităţii metodei. Utilizând ADN extras din o singură plantă 
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infectată am demonstrat din nou necesitatea efectuării nested-PCR (Fig 5). În runda I 
(primerii cpn421 F/R) n-a fost detectată infecţia fitoplasmică, care a fost înregistrată în 
runda a II (primerii cpn200 F/R). 

Fig. 5. Rezultatele nested-PCR utilizănd ADN extras dintr-o singură plantă şi 
primerii din gena chaperonin. 1, 2 – numărul plantei a soiului / hibridului de tomate. 

Rezultatele asemănătoare au fost obţinute în nested-PCR cu două perechi de 
primeri ribozomali 16Sr396 F/R şi 16Sr245 F/R.

Concluzii
Specia de fitoplasmă care infectează plantele de tomate de pe loturile experimentale 

ale IGFPP este Ca. P. solani.
Patru perechi de primeri creaţi de noi pot fi folosiţi pentru diagnosticul molecular al 

patogenului Ca. P. solani: 16Sr396 F/R, 16Sr245 F/R, cpn421 F/R, cpn200 F/R.
Efectuarea nested-PCR este necesară pentru detectarea mai veridică şi sensibilă a 

infecţiei fitoplasmice în plante, utilizînd perechile de primeri creaţi. 
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ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ 
СЕЛЕКЦИОННО-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В ПОТОМСТВЕ 
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Rezumat
 În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului şi analiza combinaţiei hibride de tomate 
Ruslan x L106152, obţinute prin încrucişarea formelor îndepărtate genetic şi geografic, 
conform nivelului variabilităţii genotipice a productivităţii, greutăţii fructelor şi 
rezistenţei la temperaturi înalte în generaţiile F2, F3, F4 şi F5, cât şi posibilitatea obţinerii 
unor noi genotipuri cu limită înaltă de manifestare a caracterelor ameliorative valoroase, 
în comparaţie cu formele parentale. A fost determinată reacţia selectivă a populaţiilor 
hibride, ca una dintre cele mai importante caracteristici de selecţie. A fost stabilită 
îngustarea limitelor variabilităţii genotipice a caracterelor studiate în dinamica generaţiilor 
hibride F4 şi F5. Merită de menţionat relevanţa utilizării complexe a tehnicilor clasice de 
ameliorare cu elementele de selecţie gametică, în rezultatul căreia a fost posibilă crearea 
unei serii de linii promiţătoare şi a soiurilor noi de tomate MaKrista, MilOranj şi Stefani, 
care manifestă caractere valoroase deosebit de importante din punct de vedere economic 
cu posibilităţi de manifestare a productivităţii potenţiale în condiţii de stres ecologic. 
Totodată, fructele lor erau de calitate înaltă. 
 Cuvinte cheie: tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere 
ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, 
rezistenţă.
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 Введение
Зависимость сельского хозяйства Молдовы от климатических факторов, 

таких, как экстремальные летние температуры и регулярное повторение 
засухи, вызывает необходимость кардинального изменения задач, стоящих 
перед селекцией при создании новых сортов сельскохозяйственных культур. 
Стабильно высокая урожайность разных культур может быть обеспечена лишь 
при сочетании в сорте высокой потенциальной продуктивности c устойчивостью 
к неблагоприятным условиям среды. 

Необходимое условие реального повышения экологической устойчивости 
создаваемых интенсивных сортов – использование новых комплексных приемов 
и методов селекции. Традиционный отбор по хозяйственно ценным признакам 
взрослых растений должен являться основой для работы. Наряду с этим 
следует использовать лабораторные методы с искусственным моделированием 
экологических стрессов для определения устойчивости растений на самых 
уязвимых этапах их развития. 

Принципиальную значимость для отбора ценных форм, сочетающих 
высокую продуктивность с устойчивостью к экологическим стрессам, имеет 
метод гибридизации, который считается одним из важнейших источников 
изменчивости в естественных популяциях. Поэтому при подборе пар для 
гибридизации общим положением является учение И.В. Мичурина о важной 
роли географической отдаленности родительских форм, привлекаемых к 
скрещиванию. Применение в скрещиваниях генетически и географически 
отдаленных форм позволяет экспериментатору использовать наследственность 
как величайшую силу природы, которая дает начало формообразовательным 
процессам, идущих в самых различных эволюционных направлениях. 
Эффективность использования таких форм в скрещиваниях обусловлена степенью 
их различий по накопившимся в разных экологических условиях мутантным 
аллелям генов, определяющих их комбинационную способность. Следовательно, 
активное вовлечение в селекционный процесс новых источников зародышевой 
плазмы открывает новые возможности расширения генетической изменчивости 
томата, повышая тем самым и спектр морфо-биологического и хозяйственно-
ценного потенциала. Исходя из этого, следует, что гибридизация пока 
единственный метод создания принципиально новых растений, объединяющих 
в своей наследственной основе наиболее ценные признаки, способствующие 
реализации генетического потенциала в условиях экологических стрессов. 
Этот важнейший принцип успешно использовали в селекции томата многие 
селекционеры: А.В.Алпатьев, Квасников Б.В, А.Л.Аганян, Н.Н.Загинайло, 
Т.Р. Стрельникова, Н.И.Чулков, С.И.Игнатова, Л.И.Гусева, В.А.Кравченко,  
С.Ф.Гавриш, А.Ф.Бухаров, Р.Х.Беков и др. 

Наши опыты в этом направлении основываются на межсортовой, 
сортолинейной и межлинейной гибридизации с использованием генотипов 
разного генетического и географического происхождения, а также мутантных 
форм томата с последующим отбором из гибридных популяций редких и ценных 
форм, с новым сочетанием признаков.
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Целью проведенных исследований являлось изучение генотипической 
структуры гибридной популяции томата, комбинации с.Руслан х Л106152 
поколения F2, F3, F4 и F5 по степени изменчивости признаков продуктивности, 
массы плода и устойчивости к абиотическим стрессорам (жара, засуха). 
Выделение перспективных форм томата для последующего создания новых 
сортов и гибридов с высокими вкусовыми качествами, разной цветовой гаммой 
плодов, сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к стрессовым 
абиотическим факторам.

Материал и методы.
В скрещиваниях использованы генетически и географически отдаленные 

формы томата (Америка, Молдова) с разными типами роста, сроком созревания, 
цветом плодов и разной степенью устойчивости к стрессовым факторам среды. 
Скрещивания и дальнейшие отборы проводились с 2000 по 2012гг.

Генотипическое разнообразие гибридных растений, а в последующем и их 
потомства, изучали с использованием как традиционных, так и нетрадиционных 
методов. Традиционные методы – это морфо-биологическое описание 
признаков по рекомендации UPOV [1], использование разных типов отборов 
в зависимости от поставленных задач и характера расщепления изучаемых 
признаков. Нетрадиционные методы направлены на изучение устойчивости 
экспериментального материала к жаре и засухе на стадии зрелого мужского 
гаметофита с применением искусственно смоделированных стрессовых 
провокационных фонов [4,5]. Из гибридной комбинации, каждого гибридного 
поколения отбирали лучшие растения (25), сформированную из них популяцию 
в последующем оценивали на устойчивость к высокотемпературному стрессу 
и к засухе. Отбирали те генотипы, которые сочетали устойчивость с высокой 
продуктивностью, однородностью плодов по массе, форме и окраске с учетом 
вкусовых качеств полученных потомств. Реакцию гибридных популяций на 
отбор (R) определяли в F3, F4 и F5 по соотношению между средним значением 
показателей признаков всей популяции и средним его значением у отобранных 
потомств в предыдущем поколении. Устанавливали фактический сдвиг 
количественной выраженности признаков при отборе. Для сравнения разных 
циклов оценки и отбора до F5 в качестве стандарта использовали родительские 
формы, а в последующих поколениях (F6–F9) сорта Солярис и Юлиана.

Растения для проведения исследований выращивали на экспериментальном 
поле института по схеме 70см х 30см. Площадь учетных делянок составила 21м2, 
количество повторностей - 3. Высадку растений в грунт осуществляли 20 - 25 мая. 
Учет продуктивности и статистическую обработку данных выполняли согласно 
методик [3] и Microsoft Office Excel 2003. 

Результаты и их обсуждение
В процессе многолетней селекционной работы, полученный материал 

ежегодно оценивался по потомству, отобранному в предыдущем поколении. 
Отбор проводили одновременно как по степени устойчивости к жаре и засухе, 
так и по насыщенности генотипов другими хозяйственно ценными признаками. 
Особое внимание уделяли образцам, которые по-разному проходят межфазные 
периоды в меняющихся условиях среды. 
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Высокая степень генотипической вариабельности по селекционно-ценным 
признакам в F2 позволила провести эффективный отбор и выделить трансгрессивные 
формы с признаками, не свойственными использованным родительским формам. 
Следуя мнению Л.И.Гусевой [2], о характере генотипической изменчивости 
выделенных трансгрессивных форм можно судить, прежде всего, по анализу 
признаков в более поздних поколениях, что нами и было сделано.

Эффективность отборов в динамике гибридных поколений (F2, F3, F4 и F5) 
наглядно демонстрируется на примере комбинации с. Руслан х Л 106152. Сорт 
Руслан (P1) индетерминантный тип с оранжевыми плодами, а Л 106152 (P2) 
детерминантный тип с розовыми плодами.

Во втором гибридном поколении популяция представлена 250 растениями. 
Это позволило обнаружить и отобрать для дальнейшей работы лучшие 
растения, и, в первую очередь, трансгрессивные формы. Семена, полученные 
с каждого растения, выделенного в F2, на следующий год высевались отдельно 
по потомствам. В F3, F4 и F5 изучали продуктивность, массу и окраску плодов, а 
также устойчивость к жаре и засухе. 

Результаты анализа урожайности индивидуально по растениям в динамике 
поколений представлены в таблице 1. Из приведенных данных видно, что в F1 
значение признака находится на уровне лучшего родителя или выше среднего 
значения исходных родительских форм. В F2 наблюдается широкий спектр 
изменчивости по анализируемому признаку. Популяция F2 представлена 
всеми изученными классами растений по их урожайности. Наибольшая часть 
растений (63,0%) характеризуется высокой урожайностью (1,6-2,0 кг/растение). 
Увеличилось число генотипов в популяции с низкой продуктивностью (0,5-
1,0 кг/растение). Наряду с этим появились особо ценные трансгрессивные 
высокоурожайные растения (11%). 

В F3 процент высокоурожайных растений несколько ниже, чем в F2. Вероятно, 
в F2 были отобраны гетерозиготные по продуктивности растения. В результате 
дальнейшего целенаправленного интенсивного отбора продуктивных растений в 
поколении F5 удалось получить несколько линий, существенно превышающих по 
урожайности исходные родительские формы.

Таблица 1. Изменчивость признака „продуктивность” в динамике гибридных 
поколений у комбинации с. Руслан х Л 106152

Годы
исследований

Гибридное
поколение

 Урожайность (кг) с одного растения 
(% растений, соответствующих классу 

продуктивности)
 0,5 - 1,0 1,1- 1,5 1,6- 2,0 2,1- 2,5 2,6-3,0  › 3,0

 2003
 Р1
 Р2
 F1

 5,0
 3,0
 -

 27,0
 34,0
 27,0

 39,0
 52,0
 47,0

 29,0
 11,0
 26,0

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 2004  F2  11,0  15,0  41,0  22,0  7,0  4,0
 2005  F3  12,0  21,0  52,0  11,0  3,0  1,0
 2006  F4  10,0  24,0  43,0  18,0  5,0  -
 2007  F5  11,0  27,0  39,0  14,0  8,0  1,0
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Наряду с отбором высокопродуктивных генотипов одновременно проводился 
отбор по массе плода. Известно [2], что данный признак сильно меняется в 
зависимости от условий выращивания растений и метеорологических условий 
года, поэтому при работе с ним возникли определенные трудности, но нам всё 
же удалось выявить и отобрать генотипы, сочетающие высокую урожайность 
с крупными плодами. Представленные в таблице 2 данные показывают, что в 
F1 по массе плода наблюдается промежуточное наследование. Большая часть 
генотипов (61,0%) имели массу плода от 101-140 гр. В F2, процент растений с более 
крупными плодами достаточно высок. При таком большом размахе варьирования 
по массе плода выщепились трансгрессивные формы (4,0%) с очень крупными 
плодами (от 220 до 350гр). Большая часть изученных растений (68,0%) имели 
плоды массой от 101 до 140гр. 

В F3 процент растений с крупными плодами сохранился, но растений с 
очень крупными плодами не обнаружено. В F4 процент выявленных генотипов 
с плодами, относящимися к классам крупноплодных, несколько выше, чем в 
предыдущих поколениях. Интенсивный отбор в направлении стабилизации 
данного признака позволил в F5 получить новые формы с крупными плодами, 
масса плода у которых на уровне лучшего родителя (таблица 2).

Таблица 2. Расщепление по признаку „ масса плода” в динамике гибридных 
поколений у комбинации с. Руслан х Л 106152 

Годы 
исследований

Гибридное
 поколение

 Процент растений в гибридной популяции с массой 
 плода 

60-80 81-100 101-120 121-
140

141-
160

161-
180 

181 и 
более

 2003
 Р1
 Р2
 F1

 -
 -
 -

 -
 11,0
 21,0

 7,0
 52,0
 28,0

 36,0
 22,0 
 33,0

 25,0
 12,0
 18,0

 24,0
 3,0
 -

 8,0
 -
 -

 2004  F2  1,5  14,0  21,0  47,0  5,5  7,0  4,0
 2005  F3  -  17,0  19,0  51,0  5,0  8,0  -
 2006  F4  2,0  13,0  27,0  40,0  10,0  3,0  5,0
 2007  F5  3,0  9,0  14,0  41,0  21,0  4,0  7,0

Одновременно проводилось изучение и всесторонний анализ показателей 
признаков пыльцы в динамике поколений F2, F3, F4 и F5, что позволило определить 
эффективность отбора по признакам пыльцы и проследить процесс формирования 
устойчивости на данном этапе онтогенеза.

По проценту жизнеспособности пыльцы в контрольном варианте различия 
между популяциями F2 и F3 очень существенны (таблица 3). Жизнеспособность 
пыльцы растений в популяции F3, полученных из лучших рекомбинантов, 
значительно выше. Гетерогенность в F3 уменьшается, но при этом большая 
часть растений характеризуется низкими и средними показателями (12,2-27,9).  
В четвертом и пятом поколениях гетерогенность внутри анализируемых 
гибридных популяций по жизнеспособности пыльцы значительно ниже. 

Анализ признаков «жаро- и засухоустойчивость» выявляет достоверные 
различия на самом высоком уровне значимости (Р < 0,001). Показано, что 
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все растения в популяции отличаются друг от друга по комплексу изученных 
признаков (жизнеспособность, жаро- и засухоустойчивость пыльцы, длина 
пыльцевых трубок и их устойчивость). Самый широкий размах изменчивости 
отмечается в расщепляющейся гибридной популяции F2, как по устойчивости 
пыльцы, так и по длине пыльцевых трубок (таблица 3). В популяции F3 
гетерогенность по анализируемым признакам значительно сужается, и ещё 
более низкая изменчивость имеет место в F4. В гибридных поколениях F4 и F5 
сокращается количество растений с крайними значениями. Также выявлено, 
что в F4, F5 наиболее стабильны показатели по устойчивости пыльцевых 
трубок на фоне анализируемых факторов стресса. Следовательно, отбор по 
данному признаку наиболее эффективен, поскольку способность генотипов в 
стрессовых условиях формировать длинные пыльцевые трубки – залог высокой 
продуктивности. Из полученных результатов видно, что создание стрессовых 
фонов позволяет раскрыть полиморфизм популяций по анализируемым  
признакам и выделить адаптивные формы.

Таблица 3. Гетерогенность гибридных популяций по признакам пыльцы  у 
комбинации с. Руслан х Л 106152 в динамике поколений F2, F3, F4 и F5

Гибридное
поколение

 Жизнес- 
 пособсть 
 пыльцы, 

 % (контроль)

 Устойчивость по 
пыльце,  %

 Устойчивость по длине
 пыльцевых трубок, %

 жаростой- 
 кость

 засухоус-
тойчивость

 жаростой- 
 кость

 засухоус-
тойчивость,

 F2
min- max

 10,2
1,7 - 24,3

 57,5
 8,1- 138,0

 48,3
 0,3 - 72,0

 97,5
 0 - 115,0

 60,3
 0 - 123,5

 F3
min - max 

 20,6
12,2- 27,9

 50,6
22,0 - 89,2

 35,4
 5,4 - 60,1

 74,0
40,0 – 100,0

 49,4
 21,0 - 80,4

 F4
min - max 

 26,1
 21,8-36,3

 46,8
11,3 - 69,4

 42,3
15,2 - 41,0

 79,6
 55,1 - 97,5

 50,3
 24,4 - 68,8

 F5
min - max

 21,4
21,0- 25,7

 46,6
 22,7 - 55,9 

 42,9
15,8 - 48,6

 80,1
 47,6 - 96,3

 50,1
35,0 - 62,6

Проверка по потомству растений гибридной комбинации с.Руслан х Л106152 
в динамике гибридных поколений (F3, F4 и F5) по комплексу хозяйственно-
ценных признаков дает возможность сделать заключение о ценности выделенных 
рекомбинантных форм в F2. Это подтверждается получением целого ряда новых 
форм томата, сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к одному 
или обоим изученным факторам стресса (рис. 1). Кроме того выделены линии 
(2,3), характеризующиеся высокой продуктивностью, но при этом имеющие 
средние показатели по устойчивости пыльцы к исследуемым факторам стресса, 
из чего следует, что высокая продуктивность не всегда связана с устойчивостью 
к факторам стресса на стадии зрелого мужского гаметофита. 

Результаты испытания перспективных линий томата поколений F6 – F9 в 
контрольном и конкурсном питомниках (2008-2011гг) по общей и товарной 
урожайности показали, что линии 1/11, 1/12, 1/13, 1/28, 1/51 и 1/67 существенно 
превышают значения показателей обоих стандартных образцов (таблица 4). 
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Рис.1. Показатели продуктивности и устойчивости к жаре и засухе у 
перспективных линий томата.

Таблица 4. Показатели общей и товарной урожайности перспективных линий 
томата, выделенных из гибридной комбинации с. Руслан х Л 106152.

 Новые 
 линии

Продолжительность
 вегетационного
 периода (дни)

 Урожайность, 
 т/га Товарность,

 %

Урожайность, в 
% к стандарту

общая товарная  1  2
 1 /11  117  64,5  62,9  97,8 118,7 127,2
 1 /12  115  65,7  64,3  97,9 120,9 129,6
 1 /13  111  70,7  67,1  94,9 130,2 139,4
 1 /15  117  50,4  48,8  96,6  92,8  99,4
 1 /22  104  53,5  51,2  95,7  98,5 105,5
 1 /28  117  59,4  57,1  96,1  09,4 117,1
 1 /42  114  56,1  52,5  93,6 103,3 110,6
 1 /51  115  71,0  64,2  90,4 130,7 140,0
 1 /64  116  54,1  51,7  95,5  99,6 106,7
 1 /67  112  67,8  62,3  91,9 124,8 133,7

1 Солярис  114  54,3  47,4  87,3  -  -
2 Юлиана  118  50,7  39,8  78,5  -  -

Линия 1/15, на пятипроцентном уровне значимости достоверно уступает 
обоим стандартным образцам, по общему урожаю, но при этом имеет очень 
крупные интенсивно окрашенные оранжевые плотные плоды с высокими 
вкусовыми качествами, что и определяет её селекционную ценность. Линии 
1/22 и 1/64 незначительно уступают стандартному образцу с. Солярис, но 
достоверно превышают значение второго стандартного образца с. Юлиана. 
Эти две линии являются принципиально новыми формами томата с сочетанием 
ценных признаков – компактные, хорошо облиственные кусты, крупные плотные 
плоды интенсивно розового цвета с высокими вкусовыми качествами с высокой 
толерантностью к самым распространенным заболеваниям данной культуры. 

Все линии, представленные в таблице 4, относятся к группе крупноплодных 
(140-350 гр) томатов салатного назначения с высокой однородностью и 
товарностью плодов (90,4-97,9%). Они отличаются окраской (красные, розовые, 
оранжевые) и формой плода (округлые, плоско-округлые, округло-овальные).  
По типу роста растений линии делятся на супердетерминантные (ssp), 
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детерминантные (sp), индетерминантные (sp+), со среднеранним и средним сроками 
созревания. Характеризуются высокой комбинационной способностью и могут 
быть использованы в качестве исходного материала при создании гетерозисных 
гибридов, а также как доноры устойчивости к абиотическим стрессам. Три линии 
(1/11, 1/12, 1/13) успешно прошли испытания в Государственной комиссии по 
тестированию новых сортов растений и под названием MaKrista, MilOranj и 
Stefani внесены в Государственный реестр селекционных достижений республики 
Молдова [6], на них получены патенты.

MaKrista – среднеспелый сорт, имеющий супердетерминантный тип роста. 
Масса плодов 140 – 200 гр., плоды ярко розовые, плотные, с великолепным 
вкусом, долго сохраняются на растении не растрескиваясь и не смягчаясь, после 
сбора хранятся в течение 20-25дней. Плоды транспортабельные, предназначены 
для перевозки на длительные расстояния. 

Сорт MilOranj - характеризуется универсальностью использования, как в 
защищенном, так и в открытом грунте. Плоды ярко оранжевые с массой 250-
300 г, округлой формы, гладкие, мясистые, мякоть однородная, интенсивно 
оранжевая, не имеет белых тяжей, с незабываемым вкусом за счет высокого 
содержание ликопина и β -каротина. Предназначен для потребления в свежем 
виде, изготовления сока и рекомендуется для детского и диетического 
питания. Все качества сорта соответствуют современной модели на  
уровне международных стандартов.

Сорт Stefani - индетерминантного типа роста, среднеранний. Плоды округлые, 
гладкие очень крупные 200…350гр, с толстым перикарпием, интенсивно 
малинового цвета с сахаристой нежной мякотью, высокими вкусовыми 
качествами. Относится к группе сортов нового поколения, с прекрасным 
сочетанием внешнего вида с вкусовыми качествами. Устойчив к болезням и 
вирусам. Характеризуется способностью формировать высокий урожай в условиях 
высокотемпературного стресса и засухи, что делает его конкурентоспособным на  
международном рынке достижений. 

Выводы
1. Определена реакция гибридных популяций на отбор, как одна из важнейших 

характеристик селекционной ценности их по степени изменчивости признаков: 
продуктивность, масса плода и устойчивость к жаре и засухе у популяций 
гибридов в динамике гибридных поколений F2, F3, F4 и F5. 

2. Выявлено, что целенаправленный отбор приводит к сужению лимитов 
возможных значений генотипической вариабельности изученных признаков в 
гибридных поколениях F4 и F5, и дает возможность выбора генотипов с более 
высокими порогами проявления селекционно-ценных признаков относительно 
исходных родительских форм. 

3. Показано, что совместное использование методов классической селекции 
с элементами гаметного отбора позволило создать целую серию перспективных 
линий и новых сортов томата MaKrista, MilOranj, Stefani с исключительно 
важным сочетанием хозяйственно ценных признаков, способных в стрессовых 
экологических условиях реализовать генетический потенциал продуктивности с 
высоким качеством плодов. 
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Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Diversificarea genetică a calității la S.sclarea și crearea genotipurilor cu conținut 
ridicat de ulei esențial (UE) s-a efectuat cu concursul soiurilor de provenienţă hibridă 
Ambra Plus (AP) şi Nataly Clary (NC), ambele caracterizându-se prin manifestarea 
heterozisului fixat la un şir de caractere cantitative, inclusiv, la conţinutul de UE. Prin 
polenizări forţate au fost create, evaluate 124 linii consangvinizate S2. Îmbunătăţirea 
calităţii, crearea genotipurilor cu conţinut ridicat de UE, susţinut de caractere cantitative 
valoroase, prin metoda consangvinizării la S.sclarea este efectivă, aceasta provocând 
segregarea fenotipică, genotipică a populaţilor hibride complexe într-o gamă largă 
de genotipuri, inclusiv, perspective. Fenotipul liniilor provenite de la AP şi NC este 
diversificat, atestându-se obţinerea variabilităţii caracterelor cantitative, inclusiv, 
conţinutului de UE. De rând cu linii consangvinizate cu conţinut de UE mai jos de cât 
la soiurile AM şi NC, s-au obţinut linii cu conţinut ridicat (1.001-1.350% (s.u.) şi foarte 
ridicat (1.351-1.958% (s.u), ultimele constituind 11% la linii derivate de la AP şi 7% la 
linii obţinute de la NC. În rezultatul consangvinizărilor au loc şi schimbări fenologice: 
liniile se împart în 3 grupe de maturizare: timpurii, medii şi tardive, care constituie 24, 48 
şi 28%, respectiv, la liniile derivate de la AP şi câte 33% în fiecare grup la liniile derivate 
de la NC. Liniile cu conţinut ridicat şi foarte ridicat de UE sunt genotipuri valoroase 
în vederea îmbunătăţirii calităţii materiei prime, ridicării productivităţii, randamentului 
soiurilor de Salvia sclarea.
Cuvinte cheie: Salvia sclarea, heterosis, genotip, linie consangvinizată, ulei esenţial.
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Introducere
Salvia sclarea L. (Şerlai) este o specie medicinală şi aromatică din familia Lamiaceae. 

Specia sintezează şi acumulează ulei esenţial în inflorescenţe, flori. In medicina 
tradiţională, florile de şerlai se utilizează extern, în tratarea ulceraţiilor, edemelor, pentru 
băi, îngrijirea părului etc. [24]. Inflorescenţele au acţiune anticatarală şi antispastică 
[47,26,12], carminativă şi estrogenică [26]. Acţiunea antioxidantă, antimicrobiană 
[18,21], antibacterială, citotoxică [20], sedativă, emanogogă şi anticonvulsivantă 
[37,9,15] este menţionată, de asemenea, la această specie. Uleiul esenţial este utilizat în 
osteoartroze, artrite reumatice [40,41], hipertensiune arterială [42], catare, amigdalite 
şi inflamaţii ale tegumentelor [37,10], în aromaterapie [44, 21]. Folosirea acestui ulei se 
datorează şi acţiunii antidepresante [42] analgezice, antiinflamatoare [35], antioxidante 
[43,39, 18,26,44], antifungice [39,26,23,6,45], antimicrobiene [38,39,10,18,26,23]. 
Fiecare component al acestui ulei are anumită acţiune benefică în diferite afecţiuni. 
Astfel, unii cercetători acţiunea antibacteriană, antifungică şi de reglare a creşterii o 
atribuie sclareolului [49,20,2], alţii acţiunea antibacteriană [48], antioxidantă [43,48,43] 
o atribuie linaloolului etc. 

Fiind un bun tonic nervos, uleiul esenţial de şerlai se foloseşte şi în tratarea 
depresiilor [42]. Este atestată acţiunea benefică în tratamentul cancerului [46] a 
uleiului şi a inflorescenţelor de S. sclarea. Extractele din inflorescenţe sunt benefice  
în cazul afecţiunii Alzheimer (7). 

Uleiul de S. sclarea se mai utilizează în industria alimentară. Cea mai înaltă 
apreciere însă o are în parfumerie [51,24,3], fiind foarte apreciată atât aroma excelentă 
cât şi calitatea de fixator al  aromelor [10,12, 37,24]. În cazul procesării materiei 
prime proaspete sau a deşeurilor de la distilarea uleiului esenţial prin extracţie cu 
solvenţi organici se obţine concret, în care componentul major este sclareolul, o 
diterpenă labdanică [5, 22], căruia i se atribuie calitatea de fin odorant, dar, în special, 
de fixator. Sclareolul este un component bioactive principal care poate fi utilizat şi 
pentru obţinerea de Ambrox [4,19], compus tetralabdanoxid, unul din parfumurile de  
origine animală, Zibet şi Moschus. 

Importanţa speciei, multiplele utilizări, a impulsionat un şir de cercetări în vederea 
creării de noi genotipuri, linii, hibrizi, soiuri care ar sinteza şi acumula un conţinut 
cât mai ridicat de ulei esenţial. Avem create, omologate, brevetate, implementate 
un şir de soiuri de provenienţă hibridă [15,16,17], or crearea genotipurilor de 
perspectivă cu conţinut ridicat de ulei esenţial continuă. Rezultatelor acestor cercetări  
 este dedicată prezenta lucrare.

Material şi metode
Materialul biologic reprezintă 124 linii consangvinizate S2 derivate de la 2 soiuri: 

Ambra Plus, timpuriu, un hibrid complex backcross şi Nataly Clary, un hibrid triplu, 
tardiv. Ambele soiuri (hibrizi) se caracterizează prin manifestarea heterozisului fixat. 
Plantele selectate ca genitori a viitoarelor linii consangvinizate au fost autopolenizate 
forţat la începutul fazei de înflorire, prealabil inflorescenţele fiind supuse unei toalete 
speciale. Deosebirile fenotipice a liniilor s-au studiat prin evaluarea fazelor fenologice 
de dezvoltare şi a caracterelor morfologice (cantitative) care influenţează direct 
productivitatea. Conţinutul în ulei esenţial s-a determinat în mostre de inflorescenţe 
proaspete, 100 g, prin hidrodistilare timp de 60 min în aparate Ginsberg, rezultatele 
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recalculându-se la substanţă uscată. Martori pentru liniile consangvinizate obţinute au 
servit soiurile Ambra Plus şi Nataly Clary de la care au derivat liniile.

Rezulte şi discuţii
Valorificarea speciei S.sclarea prin îmbunătăţirea fondului genetic al materialului 

iniţial de ameliorare necesar la crearea hibrizilor, soiurilor de performanţă prevede 
cercetări ce au ca scop obţinerea genotipurilor noi cu conţinut ridicat de ulei esenţial, 
susţinut de caractere cantitative valoroase, toate acestea asigurând şi o componenţă 
calitativă şi cantitativă excelentă a uleiului esenţial [10]. În scopul diversificării bazei 
genetice a calităţii la S.sclarea prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial 
exploatăm două metode: consangvinizarea şi hibridări de diferite tipuri. Argumente 
în favoarea cercetărilor efectuate sunt destule: hibrizii creaţi anterior de noi nu sunt 
hibrizi simpli, la care efectul heterozis se manifestă numai în F1. Utilizarea hibrizilor 
F1 la S. sclarea e imposibilă din cauza complicaţiilor apărute la producerea seminţelor 
F1, cauzată de caracterele morfologice ale polenului, a florilor adaptate la polenizare 
entomofilă [9,10,12,15]. Luând în consideraţie importanţa utilizării heterozisului 
[8,10,11] şi pentru a beneficia de acest fenomen am creat un număr mare de hibrizi, 
inclusiv, foarte complecşi. Dintre aceştia s-au selectat hibrizi la care efectul heterosis 
se manifestă nu numai în F1 dar şi în F2-Fn [9,10,1112,14,15]. Este cunoscut faptul 
că heterozisul labil se manifestă numai în F1. Se ştie, de asemenea, că heterozisul 
transmisibil, fixat [1,32,36,52,53] se consolidează în sistemele genetice al organismului 
şi devine o valoare a evoluţiei [32]. 

Soiurile create de noi cu concursul hibrizilor la care heterozisul fixat este atestat 
la caracterele cantitative importante [9,10,11,12,15] sunt distinctive, uniforme, stabile 
şi foarte productive [16,17], iar producerea seminţelor nu prezintă dificultăţi. Toate 
acestea se explică prin faptul că populaţiile hibride heterozigote alogame micşorează 
variabilitatea până la o valoare medie necesară pentru adaptarea populaţiei la condiţiile 
de cultivare locale [30, 31]. Garantând păstrarea labilităţii, populaţia heterozigotă (în 
cazul nostru, soiurile Ambra Plus şi Nataly Clary) este şi cauza faptului, că caracterele 
fenotipice ale unui număr mare de genotipuri sunt adaptate optim în mediul specific 
de existenţă al populaţiei [33,34], fapt ce duce la o situaţie balansată unde acţionează 
selecţia naturală, adică are loc homeostaza genetică [29,50]. Este cunoscut şi faptul că 
cu concursul consangvinizării e posibilă depistarea formelor cu caractere recesive şi 
selectarea celor solicitate, perspective [10,12,13,15]. 

Cercetările anterioare au demonstrat că degenerarea prin consangvinizare la linii 
consangvinizate de şerlai cu o bază genetică complexă se atestă în S3, fiind exprimată 
numai în apariţia în unele cazuri a plantelor androsterile de tipul I,II,III [10,12]. 

Astfel, ca metodă de creare a materialului iniţial de ameliorare, consangvinizarea 
la speciile de plante alogame, cum este S. sclarea, e bine cunoscută. Din aceste 
considerente diversificarea bazei genetice a calităţii la S.sclarea s-a efectuat şi prin 
această metodă. Genitori, donatori de calitate – soiurile Ambra Plus, timpuriu şi 
Natali Clary, tardiv sunt cele mai productive. Soiurile corespund cerinţelor UPOV 
la DUS (distinctive, uniforme, stabile). Se mai ştie, că în rezultatul consangvinizării 
au loc schimbări fenologice, fenotipice, genetice a genotipurilor. Evaluarea 
liniilor consangvinizate derivate de la ambele soiuri se evidenţiază trei grupe:  
timpurii, medii şi tardive (Tab. 1, 2). 
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Tabelul 1. Diversitatea valorilor indicilor caracterelor cantitative la liniile 
consangvinizate de Salvia sclarea L. derivate de la soiul timpuriu Ambra Plus, anul II de 
vegetaţie, 2015.

Linia
Talia 

plantei, cm

Lungimea
inflorescenţei

cm

Număr ramificaţii
Conţinut 

 ulei esenţial,
% s.u

gradul I gradul II

X ± sX X ± sX X ± sX X ± sX
Timpurii 58-64 zile

AP 10-11 S2 121.3±2.9 59.4±12.4 13.8±1.7 19.2±4.5 1.367
AP 62-11 S2 115.0 ±5.6 47.9 ±5.0 12.2 ±1.4 19.9 ±6.2 0.458
AP 77-11 S2 118.2 ±12.0 67.8 ±11.5 15.1 ±2.3 22.2 ±6.1 0.547
AP 97-11 S2 120.5 ±8.0 57.7 ±7.6 12.2 ±1.9 16.8 ±4.3 1.224
AP 114-11S2 105.3 ±6.8 56.0 ±6.2 13.2 ±2.1 20.6 ±7.3 1.032
AP 115-11S2 106.8 ±7.1 53.3 ±4.3 12.6 ±1.8 23.4 ±8.5 1.333

Intermediare 65-70 zile
AP 34-11 S2 118.6± 11.7 63.9± 0.7 14.2± 2.5 18.4 ±8.0 1.398
AP 49-11 S2 102.1 ±5.2 51.0 ±6.3 12.0 ±1.8 16.0 ±5.5 1.665
AP 54-11 S2 116.4 ±5.5 57.3 ±4.0 13.6 ±1.5 21.9 ±5.4 1.367
AP 59-11 S2 107.2 ±10.0 51.4 ±5.2 12.0 ±0.9 16.0 ±2.3 1.151
AP 66-11 S2 99.4 ±5.3 51.7 ±4.2 13.6 ±0.8 19.7 ±3.1 1.158
AP103-11S2 98.1 ±4.7 49.3± 3.0 12.2 ±1.1 16.2 ±4.9 1.351

Tardive 71-82
AP 28-11 S2 138.1±9.2 73.4±5.3 16.0±2.1 29.8±10.1 1.279
AP 30-11 S2 98.2± 5.3 52.8 ±5.0 11.8 ±1.4 14.4± 3.8 1.958
AP 52-11 S2 105.7 ±6.5 50.1 ±4.2 12.6 ±1.3 17.8 ±3.8 1.397
AP 60-11 S2 111.8± 6.5 51.7 ±4.7 11.4 ±1.3 18.2 ±4.1 1.310
AP 115-11S2 106.8 ±7.1 53.3 ±4.3 12.6 ±1.8 23.4 ±8.5 1.333
Ambra Plus, 

st. 120.6±6.9 63.0±6.5 14.8.±2.2 20.8±6.3 1.192

E necesar să menţionăm că numărul de linii consangvinizate tardive ce provin de la 
soiul timpuriu Ambra Plus este cel mai mare – 48%, iar cele timpurii şi medii la acest 
soi constituie 24 şi 28%, corespunzător. Liniile consangvinizate derivate de la soiul 
Nataly Clary se împart în timpurii, medii şi tardive în părţi egale.

Cercetările realizate au demonstrat că caracterele cantitative, care determină 
fenotipul liniilor consangvinizate se deosebesc de soiul de la care provin. În tabele 
prezentăm numai linii consangvinizate derivate de la unul şi acelaşi soi, care 
demonstrează diversitate fenotipică pronunţată. Spre exemplu, talia plantelor soiului 
Ambra Plus este de 120.6 cm (Tab.1). Valorile indicilor taliei plantelor la liniile 
timpurii derivate de la acest soi sunt de la 105.3 (AP114-11S2) până la 137.7cm 
(AP37-11S2). Linii cu cea mai joasă talie s-au înregistrat în setul de linii cu perioada 
de maturizare medie (AP103-11S2): 98.1cm şi tardivă (AP30-11S2): 98.2cm (Tab. 1). 
Alt caracter cantitativ: lungimea inflorescenţei la soiul Ambra Plus este de 63.0 cm, 
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iar liniile derivate de la acest soi au dezvoltat inflorescenţe cu lungimea de la 47.9 cm  
până la 74.3 cm. Se deosebesc aceste linii şi după numărul de ramificaţii ale 
inflorescenţei, mai ales de gradul al doilea pe epiderma cărora, numărul de glande 
oleifere amplasate este mai semnificativ şi densitatea acestora se apropie de densitatea 
glandelor oleifere de pe caliciul florilor. Toate aceste caractere influenţează sinteza 
şi acumularea uleiului esenţial, conţinutul acestuia fiind la liniile derivate de la 
soiul Ambra Plus de la 0.458 la lina timpurie AP62-11S2 până la 1.665%(s.u) la 
linia cu perioada de vegetaţie medie AP49-11S2 (Tab.1). Conţinutul de ulei la soiul  
Ambra Plus, însă, este de 1.194 % (s.u.). 

Astfel, prin consangvinizări am obţinut variabilitatea conţinutului de ulei esenţial, 
acesta fiind la unele linii mult mai ridicat, la altele mult mai jos de cât la soiul Ambra 
Plus de la care provin. Convenţional noi am împărţit liniile după conţinutul de ulei 
în 4 grupe: jos (0.458-0.700% (s.u.), mediu (0.701-1.000% (s.u.), ridicat (1,001-
1.350%(s.u.) şi foarte ridicat (1.351-1.958% (s.u.).

Menţionăm, că la S. sclarea conţinutul în ulei esenţial de peste 1% este considerat 
ridicat. Liniile cu conţinut de ulei de peste 1% derivate de la soiul Ambra Plus 
constituie 31% (Fig. 1). Din acest grup face parte şi soiul Ambra Plus cu 1.192%(s.u.), 
dar s-au obţinut şi 11% linii consangvinizate cu conţinut de ulei foarte ridicat: 1.351- 
1.958 %(s.u.). Cum a fost menţionat mai sus, diversificării sunt supuse caracterele 
fenologice, fenotipice, inclusiv, caracterele cantitative ce determină fenotipul liniilor şi 
productivitatea. Liniile derivate de la soiul tardiv Nataly Clary, de asemenea, ca şi cele 
ce provin de la soiul timpuriu Ambra Plus se deosebesc fenologic, rezultând genotipuri 
timpurii şi medii, alte linii rămânând, ca şi soiul iniţial, tardive (Fig.2, Tab.2,). 

Fig.1.Segregarea populaţiei hibride 
a soiului Ambra Plus în linii cu conţinut 
diferit de ulei esenţial.

Fig.2.Segregarea populaţiei hibride a 
soiului  Nataly Clary în linii cu conţinut  
diferit de ulei esenţial.

Este evidentă segregarea liniilor după caracterele cantitative. Numai două linii 
timpurii (NC4-11S2; NC26-11S2) şi două tardive (NC99-11S2 ; NC21-11S2) au format 
plante cu talia mai mare de cât a soiului Nataly Clary de la care provin, acest caracter 
variind de la 93.3 cm (NC60-11S2) până la 132.6cm la linia NC26-11S2 (Tab. 2). 
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Tabelul 2. Diversitatea caracterelor cantitative la linii consangvinizate S 2 de S. sclarea 
derivate de la soiul tardiv Nataly Clary, anul II de vegetaţie, 2015.

Linia 
Talia 

plantei, cm

Lungimea 
paniculului, 

cm

Număr ramificaţii: 
Conţinut

ulei esenţial,
% (s.u.)

gradul I gradul II

X ± sX X± sX X± sX X± sX
timpurii, 59-64 zile

NC 6-11 S2 116.2±6.8 60.8±6.7 14.8±2.5 23.6±11.0 1.605
NC 8 -11 S2 95.5±5.3 47.4±5.3 10.4±0.8 11.4±2.5 1.069
NC 4 -11 S2 125.8±2.9 62.4±6.7 15.0±2.3 28.3±9.3 1.161
NC 10 -11S2 110.8±7.3 54.0±6.2 13.6±1.8 22.3±7.6 1.075
NC 20 -11 S2 110.8±5.6 58.7±4.5 14.0±1.8 22.6±4.3 1.064
NC 19 -11 S2 110.4±6.2 52.4±3.8 14.0±1.6 24.4±5.3 1.767
NC 26 -11 S2 132.6±6.3 60.3±4.5 13.4±1.6 19.6±5.1 0.696
NC 104-11 S2 115.4±4.2 55.9±4.3 13.0±1.4 18.6±5.3 1.027

medii, 65-70 zile
NC 61-11 S2 106.1±7.5 49.8±3.1 10.8±1.3 14.2±2.8 1.428
NC 34 -11 S2 118.7±5.4 56.1±6.3 14.4±2.2 30.6±9.5 0.567
NC 55-11 S2 109.4±7.3 56.3±6.3 14.2±1.9 22.0±8.3 1.162
NC 96-11 S2 116.4±5.3 54.9±3.9 13.2±1.9 23.0±8.3 1.198

tardive, 71-80 zile
NC 13-11 S2 108.0±5.5 53.9±7.5 14.6±1.6 21.4±7.1 0.725
NC 21 -11 S2 124.8±3.6 61.4±6.6 15.0±1.9 20.0±6.6 0.619
NC 60-11 S2 93.3±6.6 47.1±4.4 12.2±1.4 16.0±4.1 1.188
NC 75-11 S2 117.7±5.3 57.1±5.3 13.6±2.0 22.6±7.3 1.153
NC 77-11 S2 93.8±6.0 49.0±4.6 12.4±1.5 16.4±6.5 0.555
NC 99-11 S2 131.7±3.9 52.2±3.1 12.6±2.3 26.6±10.0 0.978
NC 100-11S2 126.4±7.1 62.5±8.5 16.4±2.9 29.2±8.5 0.779

Nataly-
Clary,st.

118.6±4.0 57.7±6.9 14.6±6.4 21.6±6.4 1.154

Dintre liniile timpurii şi medii derivate, 7 se deosebesc prin inflorescenţe mai lungi 
(58.6 – 60.8 cm) de cât a soiului de la care provin. Deosebiri mai evidente s-au atestat la 
numărul de ramificaţii (gradul II-lea) ale inflorescenţelor, 8 linii, depăşind (22.0 – 28.3) 
indicii înregistraţi de soiul Nataly Clary (14.6-21.6) la acest caracter. De la soiul Nataly 
Clary au fost obţinute, atestate, ca şi în cazul liniilor derivate de la soiul timpuriu Ambra 
Plus, linii consangvinizate cu conţinut ridicat şi foarte ridicat (1.161-1.767% s.u) de 
ulei esenţial în raport cu 1.154% la soiul Nataly Clary (Tab. 2, Fig. 2).

În ce priveşte liniile consangvinizate tardive, deosebirile de soiul iniţial sunt mai 
puţin spectaculoase (Tab. 2). S-au depistat diferenţe la caracterul talia plantei, două linii 
având plante cu talia mai înaltă (125.8 cm; 132.6 cm), celelalte, dezvoltând talie mai 
joasă. Alte 2 linii consangvinizate (NC 21 -11 S2; NC 100-11S2) au format inflorescenţe 
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mai lungi cu 2.7 şi 4.8cm, respectiv de cât soiul Nataly Clary. A fost atestată majorarea 
numărului de ramificaţii ale inflorescenţei de gradul al doilea, or toate aceste deosebiri 
nu au rezultat conţinut mai ridicat, din contra, majoritatea liniilor consangvinizat 
tardive au un conţinut mai scăzut de ulei (0.555-0.725% (s.u.) cu excepţia liniilor 
NC75-11S2 (1.153% (s.u.) şi NC60-11S2 (1.188 %). După conţinutul de ulei esenţial 
liniile consangvinizate derivate de la soiul tardiv Nataly Clary, similar cu cele derivate 
de la soiul timpuriu Ambra Plus se împart convenţional în patru grupe: cu conţinut jos, 
14%; mediu, 57%, ridicat, 22% şi foarte ridicat, 7% (Fig. 2).

Luând în consideraţie faptul că aceste cercetări şi rezultatele obţinute au avut 
loc în condiţii de secetă şi arşiţă acută a anului 2015, valoarea materialului genetic  
obţinut este incontestabilă.

Cercetările efectuate în vederea aprecierii uniformităţii-variabilităţii liniilor 
consangvinizate derivate de la soiul Ambra Plus au demonstrat că variabilitatea 
caracterului talia plantelor a liniilor deja în S2 este joasă, V= 2.3-10.1%, iar a lungimii 
inflorescenţei variază între valori mici (V=1.7-8.8%) şi medii (V=10.4-19.6%). 

Toate liniile consangvinizate cu conţinut ridicat şi foarte ridicat de ulei esenţial 
derivate de la ambele soiuri sunt perspective şi vor fi utilizate ca donatori de 
gene pentru obţinerea genotipurilor hibride cu conţinut ridicat de ulei esenţial, 
ce asigură o calitate superioară a materiei prime de S.sclarea, un randament  
mai ridicat  al viitoarelor soiuri. 

Concluzii
Îmbunătăţirea calităţii, crearea genotipurilor noi cu caractere cantitative 1. 

valoroase, inclusiv, conţinut foarte ridicat de ulei esenţial prin consangvinizări la 
Salvia sclarea este efectivă, acestea provocând segregarea fenotipică, genotipică a 
populaţilor hibride complexe într-o gamă largă de genotipuri, unele din acestea fiind 
foarte perspective. 

Fenotipul liniilor consangvinizate derivate de la soiurile Ambra Plus şi 2. 
Nataly Clary, este diversificat, atestându-se şi segregări genetice exprimate în valorile 
indicilor caracterelor cantitative (talia plantei, lungimea şi structura inflorescenţei, cât 
şi conţinutul de ulei esenţial). 

De rând cu linii consangvinizate la care conţinutul de ulei este mai jos de cât 3. 
la soiurile de la care provin, s-au obţinut linii cu conţinut ridicat (1.001-1.350 %(s.u.) 
şi foarte ridicat (1.351-1.958% (s.u), ultimele constituind 11% linii derivate de la soiul 
Ambra Plus şi 7% din numărul total de linii obţinute de la soiul Nataly Clary. 

În rezultatul consangvinizării au loc şi schimbări fenologice: liniile 4. 
consangvinizate se împart în timpurii, medii şi tardive, care constituie 24, 48 şi 28%, 
respectiv, la liniile derivate de la soiul Ambra Plus şi câte 33% în fiecare grup la liniile 
derivate de la soiul Nataly Clary.

Liniile consangvinizate cu conţinut ridicat şi foarte ridicat de ulei esenţial 5. 
sunt genotipuri valoroase în vederea îmbunătăţirii calităţii materiei prime, ridicării 
randamentului soiurilor de Salvia sclarea L.
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ZOOLOGIA

FAUNA COLEMBOLELOR ŞI COLEOPTERELOR 
COMPLEXULUI ARHEOLOGIC ORHEIUL VECHI 

 Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana 
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Rezumat
Lucrarea include rezultatele cercetărilor efectuate asupra diversităţii speciilor de 
colembole şi coleoptere ale complexului arheologic Orheiul Vechi. În total au fost 
identificate 94 specii de nevertebrate, dintre care 59 de colembole şi 35 de coleoptere. 
Este prezentată lista taxonomică a speciilor, distribuţia lor geografică, spectrul trofic şi 
habitatele investigate.
Cuvinte-cheie: nevertebrate, colembole, coleoptere, lista de specii, ecologie.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adresa pentru corespondenţă: Buşmachiu Galina, Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; 
e-mail:bushmakiu@yahoo.com.

 Introducere
Complexul arheologic Orheiul Vechi este amplasat în valea râului Răut, un afluent 

de dreapta al Nistrului, între satele Trebujeni şi Butuceni, raionul Orhei, la distanţa de 
60 km spre nord-est de oraşul Chişinău, într-o zonă istorico-geografică bine delimitată, 
vestită şi conştientizată de către autohtoni din timpurile străvechi. La Orheiul Vechi 
natura şi civilizaţia umană s-au împletit organic, formând un tablou perfect al lucrărilor 
lor milenare [5], reprezintând un sistem de monumente istorice şi landşafturi naturale 
amplasate pe promontoriile meandrice, formate de albia sinusoidală a Răutului între 
satele Trebujeni şi Butuceni. 

Zona Orheiului Vechi din cele mai vechi timpuri beneficiază din plin de condiţii 
prielnice pentru gospodăria agricolă, diferite îndeletniciri auxiliare şi relaţii comerciale. 
Aici atestăm pământuri mănoase din cernoziom bune pentru o agricultură intensivă, 
păşuni bogate, păduri seculare, apă curgătoare la o distanţă de doar 7 km de Nistru, cel 
mai mare fluviu de la răsărit de Carpaţi.

Diversitatea de habitate din zona Orheiului Vechi a creat condiţii favorabile 
pentru dezvoltarea şi conservarea unui spectru larg de nevetebrate inclusiv  
colembole şi coleoptere. 

Unele date privind diversitatea de specii a nevertebratelor (Collembola, Coleoptera, 
Homoptera) din canioanele calcaroase ale fluviului Nisrtu au fost incluse în lucrările 
anterioare [1 – 3], dar ele nu reflectau tot spectrul de specii existente în zona Orheiului 
Vechi, inclusiv preferinţele lor ecologice.

 Materiale şi metode
Materialul faunistic analizat în lucrare a fost colectat pe teritoriul comunelor 

Butuceni şi Brăneşti amplasate în apropierea râului Răut, afluent al fluviului Nistru. 
Zona investigată se caracterizează printr-o largă diversitate de ecosisteme, începând cu 

ZoologiaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

http://code-industry.net/


80

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

cele umede şi până la cele xerotermice reprezentate de vegetaţie xerofită amplasată pe 
versanţii calcaroşi ai canioanelor Răutului. 

Materialul faunistic colembologic a fost colectat în anii 2005-2011. 
Colembolele au fost extrase utilizând metoda de flotaţie, fixate în alcool de 96%, 
decolorate în acid lactic şi tratate cu KOH [4], montate în preparate permanente şi  
identificate până la specie. 

Materialul coleopterologic a fost colectat în anul 2008 din pădurea de gorun cu 
stejar din localitatea Brăneşti şi dintr-un câmp de lucernă alăturat. Pentru colectare 
au fost utilizate capcane de sol tip Barber. Au fost efectuate trei extrageri a câte 10 
probe din ambele ecosisteme cercetate. În total au fost analizate 323 exemplare de 
coleoptere edafice. Pentru identificarea speciilor s-a utilizat determinatorul recomandat  
în acest sens [6].  

Tipurile de ecosisteme studiate, preferinţele trofice, tipurile de areal, habitatele şi 
abrevierile lor: pădure (Pd), canion calcaros sol (Cs), litieră sub tufăriş (Cl), mal de Răut 
(Mr) şi păşune (Ps); zoofage (Z), fitofage (F), coprofage (C), necrofage (N), saprofage 
(S); Europene (E), Transpalearctice (TP), Eurosiberiene (ESb), Euromediteraneene 
(EMd), Holarctice (H), Mediteraneene (M), Palearctice (P), Eurocaucaziene (ECauc), 
cosmopolite (C); Brăneşti pădure (B.p) şi Brăneşti lucernă (B.l) (tab. 1 şi 2). 

Rezultate şi discuţii
Ca rezultat al cercetărilor efectuate în ecosistemele Orheiului Vechi şi zonele 

adiacente au fost identificate 94 de specii de nevertebrate, dintre care 59 specii de 
colembole (tab.1) şi 35 specii de coleoptere (tab. 2). 

Tabelul 1. Distribuţia biotopică şi geografică a speciilor de colembole identificate.

 № Taxon Habitat
Numărul de 

exemplare şi data 
colectării 

Areal 

1 2 3 4 5
 Familia Hypogastruridae

1 Ceratophysella succinea (Gisin, 1949) Cs  2 ex., 25.06.2005 H

2 Schoettella ununguiculata (Tullberg, 1869) Cl  3 ex., 20.10.2007, 
16 ex., 22.04.2008 H

3 Xenylla andrzeji Buşmachiu & Weiner, 2008 Pd  1 ex., 22.04.2008 Moldova
4 Xenylla boerneri Axelson, 1905 Pd  24 ex., 22.04.2008 P
5 Xenylla brevicauda Tullberg, 1869 Pd  14 ex, 22.04.2008 P
6 Xenylla brevisimilis brevisimilis Stach, 1949 Cl  23 ex., 20.10.2007 M
7 Xenylla maritima Tullberg, 1869 Pd 2 ex., 22 04.2008 C

Familia Neanuridae
8 Pseudachorutes dubius Krausbauer, 1898 Pd 1 ex., 26.03.2007 P
9 Pseudachorutes subcrassus Tullberg, 1871 Cs 2 ex., 25.06.2005 P

10 Endonura gracilirostris Smolis, Skarzynski, Pomor-
ski, Kaprus, 2007 Cl 1 ex., 25.06.2005,

2 ex., 22.04.2008
Ucraina, 
Moldova

11 Neanura moldavica Buşmachiu, Deharveng, 2008 Pd 3 ex., 20.10.2007 Moldova
12 Neanura muscorum (Templeton, 1835) Cl 7 ex., 25.06.2005 E
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Tabelul 1 (Continuare).
1 2 3 4 5

13 Micranurida pygmaea Börner, 1901 Cl 
Pd

9 ex., 20.10.2007,
4 ex., 02.07.2011 C

14 Lathriopyga nistru Buşmachiu, Deharveng, Weiner, 
2010 Cl 4 ex., 25.03.2007, 

2 ex., 22.04.2008 Moldova

Familia Onychiuridae

15 Thalassaphorura tovtrensis (Kaprus, Weiner, 1994)  Cs, 
Cl

38 ex., 25.06.2005,
43 ex., 25.06.2005 E

16 Protaphorura fimata (Gisin, 1952) Cs, Cl 7 ex., 25.06.2005 E

17 Protaphorura sakatoi (Yosii, 1966) Cs, Cl
Pd

16 ex., 25.06.2005,
3 ex., 28.06.2011 E

18 Protaphorura subarmata (Gisin, 1957) Cs 2 ex., 25.03.2007,
5 ex., 28.06.2011 E

19 Micraphorura uralica (Khanislamova, 1986) Cl 2 ex., 28.06.2011 H
Familia Tullbergiidae

20 Doutnacia xerophila Rusek, 1974 Cl 1 ex., 17.05.2008 E
21 Marcuzziella tripartita Rusek, 1975 Pd 3 ex., 02.07.2011 M

22 Mesaphorura critica Ellis, 1976 Cs
Cl

 1 ex., 30.03.2010,
12 ex., 02.07.2011 E

23 Mesaphorura italica Rusek, 1971 Cs  4 ex., 09.06.2010 P
24 Mesaphorura krausbaueri Börner, 1901 Cl 9 ex., 28.05.2011 C
25 Metaphorura affinis (Börner, 1902) Cl 19 ex., 25.03.2007 P

Familia Isotomidae
26 Folsomia penicula Bagnall, 1939 Pd  2 ex., 22.04.2008 P

27 Folsomides angularis (Axelson, 1905)
Cs 
Cl 
Ps

1 ex., 25.06.2005, 
5 ex., 28.05.2011,
 1 ex., 25.06.2005

H

28 Folsomides marchicus (Frenzel, 1941) Cs  2 ex., 22.04.2008 P

29 Folsomides parvulus Stach, 1922 
Cs 
Cl 
Ps

 7 ex., 25.06.2005,
 2 ex., 22.04.2008,
 8 ex., 22.06.2011

C

30 Isotoma viridis Bourlet, 1839 Cl  5 ex., 10.04.2006,
 1 ex., 22.06.2011 H

31 Isotomurus palustris (Müller, 1776) Mr  4 ex., 13.02.2007 H
32 Isotomiella minor (Schäffer, 1896) Pd 9 ex., 28.05.2011 H
33 Isotomodes productus (Axelson, 1906) Ps 7 ex., 28.05.2011 C
34 Proisotomodes bipunctatus (Axelson, 1903) Pd 13 ex., 28.05.2011 P

35 Parisotoma notabilis (Schäffer, 1896) Cs 
Pd

3 ex., 25.06.2005,
25 ex., 28.05.2011 C

Familia Entomobryidae
36 Entomobrya atrocincta Schött, 1896 Cl  1 ex., 25.03.2007 C
37 Entomobrya handschini Stach, 1922 Ps  3 ex., 02.07.2011 H
38 Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871) Cl  2 ex., 28.05.2011 P
39 Entomobrya quinquelineata Börner, 1901 Pd  1 ex., 28.05.2011 M
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Tabelul 1 (Continuare).
1 2 3 4 5

40 Orchesella multifasciata Stscherbakow, 1898 Pd, 
Cl

 1 ex., 25.06.2005,
 2 ex., 25.03.2007,
 5 ex., 28.05.2011

E

41 Lepidocyrtus lignorum (Fabricius, 1775) Cl 2 ex., 25.03.2007 H
42 Lepidocyrtus paradoxus Uzel, 1890 Mr 1 ex., 28.05.2011 H
43 Pseudosinella horaki Rusek, 1985 Cl 14 ex., 25.03.2007 E
44 Pseudosinella imparipunctata Gisin, 1953 Cs 1 ex., 25.06.2005 E
45 Pseudosinella ioni Gama & Buşmachiu, 2002 Ps 1 ex., 28.05.2011 Moldova

46 Pseudosinella moldavica Gama & Buşmachiu, 2002 Pd  4 ex., 28.05.2011, 
3 ex., 02.07.2011 Moldova

47 Pseudosinella octopunctata Börner, 1901 Cs 18 ex., 25.06.2005 C
48 Willowsia nigromaculata (Lubbock, 1873) Cl 4 ex., 25.06.2005 C
49 Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) Pd 1 ex., 28.06.2011 C
50 Heteromurus major (Moniez, 1889) Cl 5 ex., 25.06.2005 M

Familia Cyphoderidae
51 Cyphoderus albinus Nicolet, 1842 Cl  3 ex., 25.06.2005 P
52 Cyphoderus bidenticulatus (Parona, 1888) Cl 1 ex., 28.05.2011 M

Familia Sminthurididae

53 Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) Cl
Pd

 3 ex., 25.03.2007,
 2 ex., 28.05.2011 C

Familia Arrhopalitidae
54 Pygmarrhopalites sp. Pd 1 ex., 28.05.2011 -

Familia Neelidae
55 Megalothoras minimus Willem, 1900 Pd 7 ex., 28.05.2011 C
56 Neelus murinus Folsom, 1896 Cl 1 ex., 25.06.2005 C

Familia Katiannidae
57 Sminthurinus elegans (Fitch, 1863) Ps 1 ex., 28.05.2011 E

Familia Dicyrtomidae
58 Ptenothrix atra (Linnaeus, 1758) Ps  3 ex., 22.04.2008 P
59 Ptenothrix leucostrigata Stach, 1957 Ps  2 ex., 22.04.2008 E

Numarul de specii 59
Numărul de genuri 35
Numărul de familii 12

Colembolele identificate fac parte din 35 de genuri şi aparţin la 12 familii.  
Cea mai bine reprezentată a fost familia Entomobryidae cu 15 specii, urmată de familiile 
Isotomidae cu 10 specii, Hypogastruridae şi Neanuridae cu câte 7 specii, Tullbergiidae 
cu 6, Onychiuridae cu 5, familiile – Cyphoderidae, Neelidae şi Dicyrtomidae cu 
câte 2 specii, iar Sminthurididae, Arropalitidae şi Katiannidae, cu câte o singură  
specie fiecare (tab.1). Conform distribuţiei geografice a speciilor de colembole 
identificate au fost evidenţiate 6 tipuri de areal, cu predominarea speciilor larg 
răspândite: cosmopolite – 13, palearctice şi europene – câte 12 specii fiecare, holarctice 
– 9, mediteraneene – 5 şi 7 specii cu areal restrâns.
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Speciile identificate au fost colectate în 5 tipuri de habitate. Cea mai mare parte 
dintre speciile identificate – 19 preferă litiera de sub arbuştii de pe sol calcaros, 15 
specii sunt asociate cu habitatele forestiere (litieră, sol, muşchi şi lemn descompus),  
7 specii cu solul calcaros, 6 specii au fost colectate din păşune, iar 2 specii sunt higrofile, 
asociate cu vegetaţia riverană. Trei specii sunt euritope, fiind identificate în trei tipuri 
de habitate, iar altele 7 – în două dintre habitatele studiate. 

Specii rare, tipice ecosistemelor calcaroase, şi identificate numai în 
canioanele nistrene, sunt: Thalassaphorura tovtrensis, Folsomides angularis şi  
Folsomides marchicus [3].

Ca rezultat al investigaţiilor efectuate asupra coleopterelor prin metoda capcanelor 
Barber, au fost obţinute date noi privind componenţa de specii, abundenţa şi 
dominanţa coleopterelor din ecosistemul forestier şi cultura de lucernă alăturată. În 
total au fost înregistrate 35 specii de coleoptere, care fac parte din 21 de genuri şi  
aparţin la 8 familii (tab.2). 

Tabelul 2. Lista faunistică a speciilor de coleoptere identificate şi unele date ecologice.

№ Taxon Numărul de exemplare, 
localitatea şi data colectării

Grup 
trofic Areal

1 2 3 4 5
Familia Carabidae

1 Abax carinatus (Duft., 1812) 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.p, 
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.p Z E

2 A. parallelopipedus Pil&Mit.,1783) 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.p, 
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.l Z E

3 Amara aenea (De Geer 1774) 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.p, 
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.p F TP

4 A. familiaris (Duft., 1812) 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.p F TP
5 Aptinus bombarda Illiger, 1800 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.p Z E
6 Carabus cancelatus Illiger, 1758 16 ex., 22.04-07.05.2008 B.p Z ESb

7 C. convexus F., 1775
18 ex., 28.06-10.07.2008 B.p,
2 ex., 22.08-09.09.2008 B.p,
2 ex., 22.08-09.09.2008 B.l

Z ESb

8 C. coriaceus (L., 1758) 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.p Z E

9 C. excellens F., 1798 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.p,
1 ex., 28.06-10.07.2008 B.p Z E

10 Cychrus semigranosus Pall., 1825 2 ex., 22.08-09.09.2008 B.p Z E
11 Harpalus distinguendus (Duft, 1812) 2 ex., 28.06-10.07.2008 B.p F TP

12 H. rufipes (De Geer, 1774) 3 ex., 22.04-07.05.2008 B.p, 
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.l F TP

13 Ophonus rufibarbis (F., 1792) 1 ex., 22.08-09.09.2008 B.l F E

14 Pterostichus melas (Creutzer, 1799) 22 ex., 22.04-07.05.2008 B.p,
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.p Z EMd

Familia Scarabaeidae
15 Aphodius fimetarius (L., 1758) 2 ex., 28.06-10.07.2008 B.l C TP
16 A. distinctus (Muller, 1776) 1 ex., 22.08-09.09.2008 B.p C H
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Tabelul 2 (Continuare).
1 2 3 4 5

17 A. luridus (Fabricius, 1775) 2 ex., 28.06-10.07.2008 B.l C TP

18 A. sticticus (Panzer, 1798) 10 ex., 28.06-10.07.2008 B.l, 
6 ex., 22.08-09.09.2008 B.l C ESb

19 Cetonia aurata (L., 1761) 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.p F TP
20 Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) 3 ex., 22.08-09.09.2008 B.l C TP
21 O. ovatus (Linnaeus, 1767) 5 ex., 22.04-07.05.2008 B.l C TP

22 O. fracticornis (Preyssler, 1790) 10 ex., 28.06-10.07.2008 B.l, 
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.l C TP

23 O. taurus (Schreber, 1759) 4 ex., 28.06-10.07.2008 B.l, 
2 ex., 22.08-09.09.2008 B.l C TP

24 O. verticicornis (Leicharting, 1781) 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.l, 
9 ex., 22.08-09.09.2008 B.l C ECauc

25 Pentodon idiota (Herbst, 1789) 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.l F M

Familia Silphidae

26 Nicrophorus vespilloides Herbst, 1784 3 ex., 28.06-10.07.2008 B.l,
2 ex., 22.08-09.09.2008 B.l N TP

27  Silpha obscura (Linnaeus, 1758) 2 ex., 22.04-07.05.2008 B.p N ESb

28 Thanatophilus rugosus Linnaeus, 1758 1 ex., 28.06-10.07.2008 B.l, 
1 ex., 22.08-09.09.2008 B.l N TP

Familia Tenebrionidae

29 Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)
141 ex., 22.04-07.05.2008 
B.l, 2 ex., 28.06-10.07.2008 
B.l

F EA

30 Scaphidema metallicum (F., 1792) 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.p F ESb

Familia Cerambycidae

31 Dorcadion tauricum Waltl, 1838 22 ex., 22.04-07.05.2008 B.l, 
1 ex., 28.06-10.07.2008 B.l F E

32 D. fulvum (Scopoli, 1763) 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.l F E
Familia Lucanidae

33 Lucanus cervus L, 1758 5 ex., 28.06-10.07.2008 B.p S ECauc
Familia Coccinellidae

34 Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.l Z P
Familia Dermestidae

35 Dermestes laniarius Illiger, 1801 1 ex., 22.04-07.05.2008 B.l S P
Numărul de exemplare 323
Numarul de specii 35
Numărul de genuri 21
Numărul de familii 8

Din cultura de lucernă au fost colectate 237 de exemplare şi identificate 20 specii, ce 
fac parte din 13 genuri şi 7 familii (Carabidae, Scarabaeidae, Silphidae, Tenebrionidae, 
Cerambycidae, Coccinellidae şi Dermestidae). Din pădurea de gorun cu stejar au fost 
colectete 86 de exemplare şi identificate 18 specii, ce fac parte din 12 genuri şi 5 familii 

Zoologia Zoologia

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

85

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

(Carabidae, Scarabaeidae, Silphidae, Tenebrionidae şi Lucanidae). Comune pentru 
ambele ecosisteme au fost 3 specii de coleoptere (Abax parallelopipedus, Carabus 
convexus şi Harpalus rufipes), 15 specii au fost colectate doar din ecosistemul forestier, 
iar 17 – doar din cultura de lucernă. 

Cea mai numeroasă s-a dovedit a fi familia Carabidae, care cuprinde 14 specii din 
8 genuri, urmată de familia Scarabaeidae – cu 11 specii şi 4 genuri. Familia Silphidae 
a fost reprezentată de 3 specii din 3 genuri, familia Tenebrionidae a fost reprezentată 
de 2 specii din 2 genuri, familia Cerambycidae de 2 specii dintr-un singur gen, iar 
familiile Coccinellidae, Lucanidae şi Dermestidae au fost reprezentate de către o  
singură specie fiecare. Cele mai abundente şi dominante specii de coleoptere pentru 
pădure au fost Pterostichus melas – 23 de indivizi, Carabus convexus – 20 şi Carabus 
cancelatus –16, iar pentru cultura de lucernă speciile Opatrum sabulosum – 143, 
Dorcadion tauricum – 23 şi Aphodius sticticus -16.

Conform spectrului trofic domină coleopterele fitofage cu 11 specii, urmate de cele 
zoofage – 10, coprofage – 9, necrofage - 3 şi saprofage cu 2 specii.

Conform tipului arealului s-au evidenţiat speciile transpalearctice cu 13 specii, 
urmate de cele europene – 9, eurosiberiene – 5, câte 2 specii au fost eurocaucaziene 
şi palearctice, câte o singură specie din grupele euroasiatică, euromediteraneană, 
mediteraneană şi holarctică. 

Concluzii
Fauna de nevertebrate (Collembola, Coleoptera) identificată în complexul 

arheologic Orheiul Vechi include 94 de specii, care fac parte din 20 de familii şi 2 clase. 
Reprezentanţii clasei Collembola aparţin la 12 familii, 35 de genuri şi 59 specii, dintre 
care 26 specii sunt asociate cu substratul calcaros, 15 – tipice pentru pădure, 6 – păşune, 
3 specii sunt euritope, 2 higrofile, iar 9 au fost colectate în diferite habitate. 

Dintre cele 35 de specii de coleoptere cele mai numeroase s-au dovedit a fi familiile 
Carabidae cu 14 specii şi Scarabaeidae cu 11 specii. Tipice ecosistemului forestier au 
fost 15 specii, iar culturii de lucernă 17 specii. Comune pentru ambele ecosisteme au fost 
numai 3 specii: Abax parallelopipedus, Carabus convexus şi Harpalus rufipes. Cele mai 
abundente şi dominante specii de coleoptere pentru pădure au fost Pterostichus melas, 
Carabus convexus şi Carabus cancelatus, iar pentru cultura de lucernă – Opatrum 
sabulosum, Dorcadion tauricum şi Aphodius sticticus.
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ВЛИЯНИЕ МОЛДАВСКОЙ ГРЭС НА ЭКОСИСТЕМУ 
КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА – ОХЛАДИТЕЛЯ, НА 
ПРИМЕРЕ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВНЫХ ИОНОВ И 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ
Тихоненкова Лилия Анатольевна

Институт зоологии Академии Наук Молдовы

Rezumat
Starea ecologică a lacului-refrigerent Cuciurgan depinde direct de funcționarea 
Termocentralei electrice din Moldova. Unii dintre cei mai relevanți indicatori ai stării 
ecologice a ecosistemului lacului sunt dinamica și raportul ionilor principali (SO4

-2, 
HCO3

-+СО3
-2, Cl-, Ca+2, Mg+2, Na+, K+) și salinitatea sau mineralizarea apei. In sectorul 

superior al lacului valorile mineralizării în prezent depășesc periodic 3800 mg / l, iar în 
sectorul inferior sunt situate în limitele 1600-1800 mg/l. Pentru comparație, nivelul de 
salinitate în anii 1980-1990 - în sectorul inferior al lacului nu depășea 900-1200 mg /l, 
iar in sectorul superior-2000 mg/l. Raportul ionilor majori este unul dintre indicatorii 
integrali ai calității apei. In prezent apele lacului-refrigerent Cuciurgan în toate sectoarele 
s-a transformat în ape sulfate de grupa magneziu-sodiu, tipul II-III, în conformitate cu 
clasificarea lui Alekin.
Cuvinte cheie: lac-refrigerent, presiuni antropice, ioni majori, monitorizare, salinitate. 
Depus la redacție 17 iunie 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Lilia Tikhonenkova, Institutul de Zoologie al Academiei 
de Științe a Moldovei; e-mail: tikhonenkova@ mail.ru

Введение
Техногенное воздействие Кучурганской ГРЭС на водоем-охладитель 

заключается, в изменении гидрологических, гидрохимических и гидробиоло-
гических параметров экосистемы. В этой связи исследование динамики основных 
показателей состояния водоема-охладителя крайне важно для разработки 
и внедрения мероприятий, направленных на поддержание экологического 
равновесия экосистемы в целом. В работе приведены результаты исследования 
многолетней динамики содержания главных ионов и величины минерализации 
воды и показано влияния функционирования Молдавской ГРЭС на экологическое 
состояние Кучурганского водоема-охладителя.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на протяжении 2010-2015гг. В течение данного 

периода с разных участков (верхнего, среднего и нижнего) Кучурганского водоема 
- охладителя Молдавской ТЭС, а также с водопадающих и водоотводящих 
каналов станции посезонно отбирались пробы воды. В том числе нами были 
отобраны и подвержены анализу пробы воды, взятые из протока Турунчук и 
речки Кучурган. 

Для оценки динамики содержания главных ионов и величин 
минерализации, были использованы классические методы, отраженные 
в соответствующих стандартах ЕС (ISO 9963-1:1994, ISO-9297:1989, ISO 
-9280:1990, ISO 6059: 1989), в основе которых положены гравиметрические  
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(сульфаты-ISO 9280:1990) и титрометрические методы химического анализа: 
щелочность и гидрокарбонаты (SM SR EN ISO 9963-1:2007, SM SR EN ISO 9963-
2:2007б ISO 9963-1:1994) , хлориды (SM SR ISO 9297:2012), жесткость как сумма 
кальция и магния (SR ISO 6059:2012), ионы кальция (SM SR ISO 6058:2012),  
иона натрия и калия  (SM STAS 8295:2007). 

В последние годы кальций, магний, натрий, калий были определены и методом 
атомной эмиссии в индуктивной плазме на спектрофотометре ISP-OES Thermo 
Scientific iCAP 6200 (SM ISO 9964-1:2013, SM ISO 9964-2:2013, SM SR EN ISO 
7980:2012, SM SR ISO 8288:2006. 

Общую минерализацию мы рассчитывали по сумме главных ионов и 
периодически – весовым методом (SM STAS 9187:2007). 

Анализ проб проводился в лаборатории гидробиологии и экотоксикологии 
Института зоологии Академии Наук Молдовы.

Результаты исследования и их обсуждение
Кучурганское водохранилище – охладитель Молдавской ТЭС расположено в 

низовье Днестра в устьевой части речки Кучурган. Водоем представляет собой 
сохранившийся остаток залива некогда большого Днестровского лимана, что было 
подтверждено наличием в нем до настоящего времени многих понто-каспийских 
реликтов [15]. В 1964 году была сооружена и дана в эксплуатацию Кучурганская 
ГРЭС. В нижней части водоема была построена плотина с регулирующим 
шлюзом и комплексом гидротехнических сооружений, а до этого водоем свободно 
сообщался с протоком Турунчук.

Водохранилище расположено в юго-восточной части Молдовы, средняя 
глубина водоема – охладителя составляет 3,5 м, длина – 14-20 км, ширина до 3 
км. Величина площади около 27 км2, объем воды 82 млн.м3 [17]. 

Водный баланс водоема составляют периодически закачиваемые воды 
Турунчука и высокоминерализованные воды речки Кучурган. Кучурганское 
водохранилище расположено в зоне умеренно - континентального климата. В 
данном районе климат формируется под воздействием, как континентальных, 
так и морских воздушных масс. Основные климатообразующие факторы имеют 
сезонную специфику. В зимний период года прохождение западных и северо- 
западных циклонов сопровождается потеплениями, достаточно сильными 
ветрами, а в последние два года и снегопадами. На фоне температурных 
колебаний весной, вследствие ее общего возрастания, с поверхности почвы и 
воды увеличивается испарение. Кратковременное снижение температуры нередко 
наблюдалось в апреле и начале мая. За счет прогрева земной поверхности и 
большой повторяемостью ясных дней летний сезон отличается значительным 
повышением температуры воздуха. Преимущественно сухая и теплая погода 
удерживается и в первой половине осени. Следует отметить, что в последнее 
десятилетие преобладает антициклональный тип погоды [18].

Кучурганский водоем - охладитель Молдавской ТЭС, расположен на 
Днестровской террасовой равнине [17]. В весеннее время значительная часть 
воды из водоема - охладителя спускается в Турунчук, в результате уровень 
воды уменьшается с 3-3,4 м до 0,8-1,2 м и затем из Турунчука закачивается 
свежая вода. Этот процесс называют «продувкой» водоема и он необходим для 
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снижения засоления воды. В среднем объем воды в водохранилище составляет 
88 млн.м3. Качество воды Кучурганского водохранилища напрямую зависит 
от функционирования теплоэлектростанции, способствующей термофикации 
водоема и загрязнению воды выбросами. В результате водоем сильно эвтрофирован 
[19] и в нем прослеживаются интенсивные процессы осолонения воды. 

Главные ионы (гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, кальций, магний, натрий 
и калий) и их сумма, или минерализация воды, относятся к так называемым 
консервативным или более-менее постоянным показателям качества природных 
вод. Ионный состав природных вод формируется в зависимости от состава 
горных пород, почв, гидрологических особенностей водоемов и водотоков и 
жизнедеятельности водных организмов. Кучурганский водоем-охладитель сегодня 
это зарегулированный техногенный водный объект. Величина минерализации 
в нем определяется качеством и количеством закачиваемой пресной воды из 
протока Турунчук (рукав реки Днестр) и впадающей в его верхний участок 
высокоминерализованной речки Кучурган. Так как средний годовой сток речки 
Кучурган не превышает 5 млн.м3, ее влияние на колебания уровня воды в лимане 
несущественно. Но качество воды, ее химический состав во многом определяется 
интенсивностью функционирования Молдавской ГРЭС, так как водоем включен 
в технологическую карту предприятия. 

В 80-е годы прошлого столетия, когда станция имела самую высокую 
мощность, вода из водоема использовалась и для полива сельхозугодий. В 
нижнем участке водоема уровень минерализации не превышал 800 мг/л, в - 90-е 
годы 1200 мг/л, а в последние годы находится в интервале 1600-1900 мг/л более 
чем в 85% случаев (Рисунок 1.). 

Рисунок 1. Динамика среднегодовых величин минерализации воды (мг/л) на 
нижнем участке Кучурганского водоема-охладителя в 1981-1995 и 2007 - 2014 гг.

(здесь и далее материалы за 1981-2010 годы предоставлены Лабораторией 
гидробиологии и экотоксикологии Института зоологии АН Молдовы).
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В верхнем участке ранее величина минерализации была около 2000 мг/л, 
сегодня периодически превышает 3800-4000 мг/л. Факт негативного воздействия 
функционирования Молдавской ГРЭС на качество воды в Кучурганском водоеме-
охладителе не вызывает никакого сомнения.

Увеличение минерализации воды обусловлено, в первую очередь, увеличением 
концентрации сульфатных и хлоридных анионов (Рисунок 2,3) которые являются 
своего рода « сателлитами » теплоэлектростанций, а также катионов магния, 
натрия и калия (Рисунок 4, 5).

Рисунок 2. Динамика среднегодовых величин концентрации сульфатов в 
воде (мг/л) нижнего участка Кучурганского водоема-охладителя в 1981-1995  
и 2007 -2014 гг.

Общеизвестно, что двуокись серы и другие сернистые газы, которые 
формируется из воздушно-капельного кислорода и серы, поступают в атмосферу 
при сжигании всех видов топлива (уголь, мазут, газ). Один из самых токсичных 
сернистых газов является двуокись серы – SO2, который особенно токсичен 
в присутствии влаги, в атмосфере он образует более сложные ассоциации с 
другими веществами, а в присутствии солнечного света и водяного пара двуокись 
серы в результате химической реакции преобразовывается в серную кислоту, в 
конечном счете, мы видим рост сульфатных ионов в водоеме. Доказательством 
загрязнения сульфатными соединениями вызванных работой ГРЭС является 
анализ атмосферных осадков, отобранных в 2013-2014 гг. 

Установлено, что содержание сульфатных ионов в пробах дождевой воды и 
снега, собранных рядом со станцией (7,6-17,74 мг/л SO4

-2 ) значительно выше, чем 
в образцах, собранных в 3-4 км от станции ( 2,47-3,70 мг/л SO4

-2 ). Более того в 
свежевыпавшем снеге содержание сульфатов (7,6 мг/л SO4

-2) почти в 2 раза ниже, 
такового через сутки ( 11,56 мг/л SO4

-2 ) .
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Рисунок 3. Динамика среднегодовых величин концентрации хлоридов 
в воде (мг/л) нижнего участка Кучурганского водоема-охладителя,  
1981-1995 и  2007 -2014 гг.

Рисунок 4. Динамика среднегодовых величин концентрации магния в воде (мг/л) 
нижнего участка Кучурганского водоема-охладителя в 1981-1995 и 2007-2014 гг.
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Рисунок 5. Динамика среднегодовых величин концентрации натрия-калия в воде 
(мг/л) нижнего участка Кучурганского водоема-охладителя в 1981-1985, 1991-1995 
и 2007 -2014 гг.

Динамика гидрокарбонатных ионов и кальция (Рисунок 6, 7) относительно 
стабильна и обусловлена больше всего процессами термофикации водоема и как 
следствие- интенсификацией процессов испарения воды с поверхности водоема.

Рисунок 6. Динамика среднегодовых величин концентрации гидрокарбонатных 
анионов в воде (мг/л) нижнего участка Кучурганского водоема-охладителя  
в 1991- 1995 и 2007 -2014 гг.
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Рисунок 7. Динамика среднегодовых величин концентрации кальция в воде (мг/л) 
нижнего участка Кучурганского водоема-охладителя в 1991-1995 и 2007 -2014 гг.

Понятно, что в верхнем участке водоема концентрации главных ионов и 
минерализации выше таковых в нижнем участке ( Таблица 1). Верхний участок 
водоема в настоящее время это застойная, заросшая тростником и другой водной 
растительностью часть водоема-охладителя. 

Илы здесь имеют неприятный сероводородный запах с большим количеством 
ракушек мертвой дрейссены. В последние годы минимальная минерализация 
в верхнем участке была 1827 мг/л и это было в образце отобранном на стыке 
верхнего и среднего участков, при средней величине – более 3000 мг/л. Между 
средним и нижним участками разница не столь большая ( Таблица 1).

Таблица 1. Диапазон колебаний концентраций главных ионов и минерализации 
по участкам Кучурганского водоема-охладителя за 2011-2014 гг. , мг/л

Участки SO4
-2 HCO3

- + CO3
-2 Cl- Са+2 Mg+2 Na++K+ Минера-

лизация

Верхний 695-2020 191-265 347-399 104-114 125-139 315-1004 1817-3827
Средний 602-799 186-226 296-396 100-108 98-142 276-360 1799-2025
Нижний 480-775 196-225 248-360 100-110 88-135 212-347 1351-1954

Отсутствие надлежащего водообмена между водоемом и его основным 
источником пресной воды - протоком Турунчук, наряду с термофикацией, 
являются одними из основных причин изменения величины минерализации и 
соотношения между главными ионами в водоеме-охладителе. 

Соотношение главных ионов (Рисунок 8) является одним из интегральных 
показателей качества воды.
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Рисунок  8. Динамика соотношений главных ионов (сульфаты - S, 
гидрокарбонаты-C, хлориды-Cl, ионы кальция –Ca, магния -Mg, натрия калия-
Na+K) в воде Кучурганского водоема-охладителя (средние значения по участкам 
водоема)  за 2007-2014 гг., мг-экв/л.

 Именно по их соотношению в эквивалентных количествах, определяют класс 
(гидрокарбонатный, сульфатный, хлоридный), группу ( кальция, магния, натрия) 
и ее тип ( I – IV ). До 90-х годов вода в водоеме охладителе в верхнем участке 
характеризовалась как гидрокарбонатно-сульфатная или сульфатно-магниевой, 
в нижнем участке - относилась к гидрокарбонатной и гидрокарбонатно-
сульфатной. 

 После 1994-1995 годов и по настоящее время вода практически на всех 
участках водоема-охладителя метаморфизировалась в сульфатный класс группы 
натрия, и временами - натрия-магния второго-третьего типа в соответствие с 
классификацией Алекина [14]. Последнее свидетельствует о существенных 
антропогенных изменениях в экосистеме водоема и ее нестабильности. 

Выводы
Многолетние исследования динамики главных ионов и минерализации • 

воды Кучурганского водоема-охладителя свидетельствуют о глубоких изменениях 
гидрохимического режима. 

Качество воды в Кучурганском водоеме ухудшилось, что обусловлено • 
функционированием Молдавской ГРЭС. 

В 80-90 годы выбросы были больше, но регулярное научно-обоснованное • 
проведение “продувки” водоема в конкретные периоды сохраняло равновесие в 
водоеме-охладителе. 

В настоящее время вода Кучурганского водоема-охладителя на всех • 
участках характеризуется, как сульфатно-натриевая. В результате преобладания 
сульфатных анионов увеличивается концентрация сероводорода, что вызывает 
гибель гидробионтов и это не может не вызывать тревогу экологов.
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 Данный водоем - это трансграничный водный объект и его экологическое • 
состояние зависит от природоохранных мер, проводимых Молдовой и Украиной, 
которые, в свою очередь, должны базироваться на результатах постоянного 
научно обоснованного комплексного мониторинга.
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ALGELE PLANCTONICE - INDICATORI AI CALITĂŢII APEI 
FLUVIULUI NISTRU 

Tumanova Daria
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
În perioada investigaţiilor efectuate între anii 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului 
fluviului Nistru au fost identificate 130 specii şi varietăţi de alge. În decursul perioadei 
de vegetaţie componenţa fitoplanctonului variază sub influenţa regimului hidrologic, 
hidrochimic, hidrobiologic şi gradului poluării apei. În sectorul mijlociu al fl. Nistru pe 
parcursul investigaţiilor valorile efectivului fitoplanctonului au oscilat în limite mari, 
situându-se între 0,36- 86,13 mln cel./l, iar ale biomasei de la 0,66 până la 41,24 g/m3. 
Valorile efectivului şi biomasei sectorului inferior au oscilat de la 0,66 până la 46,16 
mln cel./l şi 0,63-15,64 g/m3, respectiv. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului 
fl.Nistru se referă la categoria de troficitate „eutrof” uneori „politrof”. Valorile indicelui 
saprobităţii se încadrau în limitele zonelor β-mezosaprobe (1,87-2,40) şi α-mezosaprobe 
(2,68-3,10). În sectorul mijlociu al fl. Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat 
între 1,60-2,90, iar în cel inferior în limitele 1,74-2,84 şi se atribuie claselor calităţii apei 
II-III (bună-poluată moderat). 
Cuvinte cheie: Fluviuд Nistru, fitoplancton, specii indicatooare, calitatea apei, 
troficitate.
Depus la redacţie 08 iulie 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Tumanova Daria, Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova,  
e-mail: dariatumanova@gmail.com

Introducere
Fluviul Nistru este artera principală de apă a Republicii Moldova cu rol semnificativ, 

atât în asigurarea populaţiei cu apă potabilă, cât şi în energetică, agricultură, industrie 
şi alte domenii. De aceia este necesară monitorizarea calităţii apei în baza parametrilor 
hidrochimici şi hidrobiologici. Datorită sensibilităţii înalte a algelor planctonice la 
conţinutul diferitor substanţe chimice în apă, ele pot fi utilizate la evaluarea biologică 
a calităţii apei. Prezenţa unor organisme acvatice în zonele foarte poluate se explică 
prin toleranţa lor faţă de asemenea condiţii, iar prezenţa altora doar în apele curate, 
prin sensibilitatea lor faţă de mediul poluat. În sistemul saprobilor sunt utilizate ambele 
categorii de organisme, ca indicatori ai calităţii apei. În biomonitoringul ecosistemelor 
acvatice cel mai mult sunt utilizate ca indicatori algele diatomee, care pe lângă caracterul 
cosmopolit, au o sensibilitate înaltă faţă de modificările fizico-chimice ale mediului şi 
ale gradului de încărcare organică [4, 5].

Fitoplanctonul în dezvoltarea sa trece printr-o serie de succesiuni diurne, 
sezoniere şi multianuale, care sunt indicatoare ale stării şi funcţionării comunităţilor 
de alge şi adaptarea acestora la calitatea mediului acvatic. Modificările sezoniere ale 
abundenţei şi biomasei fitoplanctonului sunt determinate de un complex de factori, în 
special de temperatură, lumină, conţinutul de nutrienţi şi substanţe organice în apă. 
Pe baza componenţei speciilor de fitoplancton şi indicilor dezvoltării cantitative a 
acestora este posibil a determina calitatea apei şi gradul de troficitate al ecosistemelor  
acvatice de diferit tip. 
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Materiale şi metode
Probele de fitoplancton au fost colectate din fl. Nistru sezonier pe parcursul anilor 

2010-2014 în cadrul cercetărilor Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie 
al Institutului de Zoologie al AŞM. Au fost colectate 232 probe de fitoplancton din 
sectorul mijlociu (Naslavcea, Vălcineţ, Soroca, Camenca) şi inferior (Vadul-lui-Vodă, 
Varniţa, Sucleia, Palanca) al fl. Nistru.

Colectarea şi prelucrarea probelor a fost efectuată conform metodelor unificate 
de colectare şi prelucrare a probelor hidrobiologice de teren şi experimentale [3]. 
Speciile de alge au fost identificate la microscopul Lomo „Микмед 2”, dotat cu cameră 
digitală, consultând determinatoarele în vigoare şi alte materiale de referinţă. Analiza 
saprobiologică a fost bazată pe lista speciilor de alge indicatoare ale calităţii apei 
[5, 6, 10]. Pentru estimarea troficităţii fl.Nistru au fost utilizate valorile sezoniere şi 
multianuale ale biomasei fitoplanctonului [7]. 

Rezultate şi discuţii
În perioada anilor 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului au fost identificate 

130 specii şi varietăţi de alge planctonice care se referă la următoarele grupe 
taxonomice: Cyanophyta -12, Chrysophyta-1, Bacillariophyta-55, Pyrrophyta-2, 
Euglenophyta-10, Chlorophyta – 50. Pe parcursul perioadei de vegetaţie au dominat 
algele bacilariofite, verzi, cianofite şi euglenofite. Reprezentanţii altor grupuri 
nu au evoluat în mod semnificativ. Cel mai des întâlnite specii de alge planctonice 
au fost: Cocconeis placentula, Cyclotella kuetzingiana, Cymatopleura solea, 
Cymbella lanceolata, Gomphonema olivaceum, Synedra ulna, Synedra acus, Nitzhia 
acicularis, Rhoicosphenia curvata, Navicula cryptocephala, Synechocystis aquatilis,  
Scenedesmus quadricauda.

În diferite perioade de cercetare componenţa complexului dominant şi a 
speciilor rare de alge diferă. Maximumul de dezvoltare al fitoplanctonului fluviului 
Nistru este în special în perioada de primăvară şi vară. În perioada de iarnă în 
condiţiile podului de gheaţă fitoplanctonul fl.Nistru este foarte sărac şi conţine în 
majoritate alge diatomee. De-a lungul sezonului de vegetaţie diversitatea speciilor 
de fitoplancton al fluviului Nistru variază sub influenţa regimului hidrologic,  
condiţiile climatice şi gradul poluării apei. 

Impactul semnificativ asupra diversităţii speciilor şi dezvoltării cantitative 
a fitoplanctonului fluviului au lacurile de acumulare Dniestrovsk şi Dubăsari 
situate în sectorul mijlociu a fl.Nistru. Din punct de vedere cantitativ, dezvoltarea 
fitoplanctonului râului Nistru prezintă fluctuaţii considerabile în timpul perioadei de 
vegetaţie, precum şi pe diferite părţi ale râului cauzate de variabilitatea regimului  
hidrologic şi poluării semnificative a apei.

O comparaţie a datelor cu anii precedenţi [1, 2, 8, 9,11, 12] relevă o serie de modificări 
în componenţa calitativă şi cantitativă de alge planctonice cauzate de factori: antropici, 
s-au produs modificări semnificative în structura taxonomică a fitoplanctonului. Se 
poate observa că, în ultimii ani, numărul speciilor de alge a scăzut de cca două ori, în 
special din cauza algelor din grupele Cyanophyta, Euglenophyta şi Chlorophyta. 

Pe parcursul anilor 2010-2014 a fost studiată dinamica sezonieră şi anuală a 
fitoplanctonului fl. Nistru. În sectorul mijlociu al fl.Nistru pe parcursul investigaţiilor 
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valorile efectivului numeric au oscilat în limite mari de la 0,36 până 86,13 mln 
cel./l, iar biomasa de la 0,66 până 41,24 g/m3. În perioada de primăvară valorile 
efectivului în sectorul mijlociu au oscilat în limitele 0,46-86,13 mln cel./l cu biomasa  
1,09-41,24 g/m3, fiind mai ridicate la staţiile Vălcineţ şi Soroca (Figura 1). 

Fig. 1. Dinamica efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei (B-g/m3) fitoplanctonului în 
sectorul mijlociu al fl.Nistru (Nl –Naslavcea, Vl – Vălcineţ, Sr – Soroca, Cm – Camenca) 
în perioada de primăvară a anilor 2010-2014.

Efectivul ridicat a fost cauzat de dezvoltarea intensivă a algelor din grupele 
Cyanophyta (64,3 mln cel./l) şi Bacillariophyta (21,49 mln cel./l), cu ponderea speciilor: 
Oscillatoria lacustris (Kleb.) Geitl, Synechocystis aquatilis Sanv., Diatoma vulgare 
Bory var.vulgare, Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm.var.solea. 

Valorile efectivului fitoplanctonului în perioada de vara au variat între  
0,93-77,96 mln cel./l. Biomasa fitoplanctonului estival a fost constituită în majoritate 
din algele diatomee şi verzi, iar valorile acesteia oscilau în limitele 1,56-8,46 g/m3, mai 
ridicate fiind la aceleaşi staţii Vălcineţ şi Soroca (Figura 2.).

Fig. 2. Dinamica efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei (B-g/m3) fitoplanctonului sectorului 
mijlociu al fl.Nistru (Nl –Naslavcea, Vl – Vălcineţ, Sr – Soroca, Cm – Camenca) în 
perioada de vară a anilor 2010-2014.

În perioada de toamnă valorile efectivului şi biomasei algelor planctonice au 
fost mai scăzute decât în perioada de primăvară şi vară şi variau de la 0,36 până la  
35,10 mln cel./l cu biomasa 0,59-25,95 g/m3 (Figura 3). Mai des întâlnite în această 
prioada au fost speciile Cyclotella Kuetzingiana Thw., Gomphonema olivaceum 
(Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Navicula cryptocephala Kutz. var.cryptocephala, 
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Sm. var.sigmoidea, Synedra acus var. radians Kutz., 
Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda.
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Fig. 3. Dinamica efectivului (N-mln cel./l) şi biomasei (B-g/m3) fitoplanctonului în sec-
torul mijlociu al fl.Nistru (Nl –Naslavcea, Vl – Vălcineţ, Sr – Soroca, Cm – Camenca) în 
perioada de toamnă a anilor 2010-2014.

Un impact semnificativ asupra dinamicii dezvoltării şi distribuirii fitoplanctonului 
în partea inferioară a fluviului Nistru îl exercită barajul de la Dubăsari. Sectorul 
inferior al fl. Nistru în perioada investigaţiilor s-a caracterizat prin diversitate mai 
înaltă a algelor planctonice decât sectorul mijlociu, a fost atestată prezenţa speciilor 
din grupa Pyrrophyta şi ordinele Desmidiales şi Ulotrichales. Au fost înregistrate 
valori ale efectivului şi biomasei fitoplanctonului situate între 0,66 - 46,16 mln cel./l  
şi 0,63-15,64 g/m3, respectiv.

Valorile efectivului şi biomasei fitoplanctonului sectorului inferior în perioada 
vernală au variat în limite 0,76-7,16 mln cel./l cu biomasa 1,86-15,64 g/m3, fiind mai 
ridicate la staţiile Vadul-lui-Vodă, Varniţa şi Palanca (Figura 4.). În această perioadă 
fitoplanctonul era reprezentat în temei de speciile Nitzschia palea (Kutz.) W.Sm. var.
palea, Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna, Cyclotella ocellata Pant. şi Gyrosigma 
acuminatum (Kutz.) Rabenh. var. acuminatum.

Fig. 4. Dinamica efectivului (N -mln cel./l) şi biomasei (B -g/m3) fitoplanctonului în 
sectorul inferior al fl.Nistru (Vv–Vadul lui Vodă, Vr – Varniţa, Sc – Sucleia, Pl – Palanca) 
în perioada de primăvară a anilor 2010-2014.

În perioada estivală valorile efectivului fitoplanctonului oscilau în limitele  
1,43-46,16 mln cel./l cu biomasa 1,36-12,05 g/m3. Cele mai ridicate valori ale efectivului 
au fost atestate la staţiile Sucleia şi Varniţa cauzate de multe ori de dezvoltarea intensă 
a algelor cianofite Merismopedia tenuissima Lemm., Oscillatoria lacustris (Kleb.) 
Geitl., Synechocystis aquatilis Sanv (Fig. 5.).
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Fig. 5. Dinamica efectivului (N -mln cel./l) şi biomasei (B -g/m3) fitoplanctonului în 
sectorul inferior al fl.Nistru (Vv–Vadul lui Vodă, Vr – Varniţa, Sc – Sucleia, Pl – Palanca) 
în perioada de vară a anilor 2010-2014.

În perioada autumnală valorile efectivului şi biomasei fitoplanctonului variau 
în limitele 0,66-42,73 mln cel./l şi 0,63-12,92 g/m3. În decursul investigaţiilor 
valori mai ridicate ale parametrilor cantitativi ai fitoplanctonului au fost atestate la 
staţia Palanca, cu excepţia anului 2011, când la staţiile Vadul-lui-Vodă şi Varniţa s-a 
înregistrat ponderea algelor cianofite cu efectivul 42,59 şi 10,98 mln cel./l, respectiv  
(Figura 6). Rolul principal la formarea biomasei aparţine speciilor din grupa 
Bacillariophyta: Asterionella formosa Hass, Nitzschia sigmoidea (Ehr.)  
W.Sm. var.sigmoidea, Cyclotella Kuetzingiana Thw. 

Din numărul total de specii de alge care au fost identificate în fl.Nistru  
(130 specii şi varietăţi de fitoplancton) 72 sunt indicatoare ale saprobităţii apei. 
În perioada anilor 2010 -2014 a fost înregistrată ponderea speciilor β-mesosaprobe 
care au constituit 54%. Din ele mai des întâlnite au fost speciile Cocconeis 
placentula, Cyclotella Kuetzingiana, Cymbella lanceolata, Gomphonema olivaceum, 
Gyrosigma acuminatum, Nitzschia sigmoidea, Synedra acus, Synedra ulna,  
Trachelomonas hispida, Scenedesmus quadricauda. 

Fig. 6. Dinamica efectivului (N -mln cel./l) şi biomasei (B -g/m3) fitoplanctonului sectorul 
inferior al fl.Nistru (Vv–Vadul lui Vodă, Vr – Varniţa, Sc – Sucleia, Pl – Palanca) în 
perioada de toamnă a anilor 2010-2014.

Speciile α -mezosaprobe au constituit 13%, din care mai frecvente au fost: 
Navicula criptocephala, Navicula pygmaea, Nitzschia acicularis, Nitzshia palea, 
Euglena polymorpha. Dintre speciile ο−β mesosaprobe, care constituiau 10% mai 
frecvente au fost speciile Anabaena spiroides, Amphora ovalis, Asterionella formosa.  
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Speciile ο−oligosaprobe cu o pondere de 7% au fost reprezentate de Gloeocapsa 
turgida, Dinobryon sertularia, Cyclotella comta, Nitzschia hantzschiana. 

Speciile β−ο saprobe (Navicula grasilis, Euglena hemichromata, Oocystis lacustris) 
au constituit 4%, iar 6% au fost reprezentate de speciile ρ−α mezosaprobe, α−β 
mezosaprobe, χ -csenosaprobe şi ρ−polisaprobe: Euglena viridis, Chlorella vulgaris; 
Cyclotella meneghiniana, Fragillaria virescens şi Oscillatoria lauterbornii (Figura 7). 
În sectorul inferior al fluviului Nistru sunt atestate mai des specii cu preferinţă în zona 
ο−oligosaprobă, ceea ce nu este caracteristic pentru sectorul medial al fluviului.

În fl. Nistru au fost înregistrate fluctuaţii în limite mari ale valorilor indicelui saprobic 
în aspect sezonier şi în diferite sectoare ale acestuia. Valorile indicelui saprobităţii se 
încadrau în limitele zonelor β-mezosaprobă (1,87-2,40) şi α-mezosaprobă (2,68-3,10). 
Analiza indicelui de saprobitate în sectorul medial şi inferior al fl.Nistru ne-a permis 
să constatăm fluctuaţii semnificative ale nivelului de poluare. În sectorul medial al 
fl.Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat între 1,60 – 2,90, iar în cel inferior în 
limitele 1,74-2,84 şi se atribuie claselor calităţii apei 3a-3b „satisfăcător curată”- ”slab 
poluată”, uneori clasei 4a „moderat poluată”. 

În sectorul inferior al fl.Nistru au fost identificate specii de alge cu toleranţă saprobică 
ridicată şi cu maximul de apariţie în zona β-mezosaprobă: Cocconeis pediculus Ehr. var. 
pediculus, Cymatopleura eliptica (Breb.) W.Sm. var. eliptica, Gomphonema olivaceum 
(Lyngb.) Kutz. var.olivaceum, Navicula exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua, Melosira 
granulata (Ehr.) Ralfs var.granulata. 

Fig. 7. Distribuirea speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului în zonele de 
saprobitate în fl.Nistru în perioada anilor 2010-2014.

Pe parcursul investigaţiilor în sectorul medial al fl.Nistru valorile biomasei au variat 
în limite destul de mari (0,59-41,24 g/m3) în dependenţă de sezon şi de ponderea în 
componenţa fitoplanctonului a diferitor grupe de alge planctonice. În majoritate valorile 
biomasei nu depăşeau limitele categoriei de troficitate „eutrof”. Cele mai ridicate valori 
ale biomasei au fost înregistrate în anul 2010 la st. Naslavcea (25,95 g/m3) în perioada 
de toamnă, la st. Vălcineţ (17,01 g/m3) primăvara şi în anul 2012 la st. Vălcineţ  
(41,24 g/m3) în perioada de primăvară, care atribuiau sectorul medial al fluviului la 
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categoria de troficitate „politrof”. Biomasa ridicată a fitoplanctonului la st. Vălcineţ a 
fost cauzată de dezvoltarea intensă a algelor din grupa Bacillariophyta (33,56 g/m3). 

În sectorul inferior al fl.Nistru valorile biomasei au oscilat primăvara în limitele 
1,86-15,64 g/m3, în perioada de vară între 1,36-12,05 g/m3, iar în perioada autumnală 
de la 0,63-12,92 g/m3. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului sectorul inferior al 
fl.Nistru se referă la categoria de troficitate „eutrof”, uneori „politrof”. A fost stabilită 
tendinţa de micşorare a biomasei fitoplanctonului din primăvară spre toamnă.

Concluzii
În perioada anilor 2010-2014 în componenţa fitoplanctonului au fost 

identificate 130 specii şi varietăţi de alge planctonice, care se referă la 6 grupe 
taxonomice: Cyanophyta -12, Chrysophyta-1, Bacillariophyta-55, Pyrrophyta-2,  
Euglenophyta-10,  Chlorophyta -50.

În sectorul medial al fl.Nistru pe parcursul investigaţiilor valorile efectivului 
numeric au oscilat în limite mari situându-se între 0,36 -86,13 mln cel./l, iar ale 
biomasei au variat de la 0,66 până la 41,24 g/m3. Valorile efectivului şi biomasei 
sectorului inferior al fl.Nistru au oscilat de la 0,66 până la 46,16 mln cel./l  
şi între  0,63-15,64 g/m3, respectiv.

Din numărul total de specii de alge (130 specii şi varietăţi de fitoplancton) 
identificate în fl.Nistru, 72 sunt indicatoare ale saprobităţii apei. În componenţa 
fitoplanctonului ambelor sectoare investigate ale fl. Nistru a fost înregistrată  
ponderea speciilor β-mesosaprobe.

 În sectorul medial al fl.Nistru valorile indicelui de saprobitate au variat între 1,60-
2,90, iar în cel inferior între 1,74-2,84, ceea ce atribuie apa fl. Nistru claselor de calitate 
a apei II ”bună” şi III ”poluată moderat”.

Conform valorilor biomasei fitoplanctonului fl.Nistru se referă la categoria de 
troficitate „eutrof”, uneori „politrof”. 
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MIGRAŢIA FOSFORULUI ÎN SISTEMUL APĂ-SEDIMENTE - 
HIDROBIONŢI AL FLUVIULUI NISTRU

Borodin Natalia

Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei

Rezumat
Sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii fosforului mineral, organic 
și total în apa, soluțiile apoase ale sedimentelor subacvatice, nivelul de acumulare a 
fosforului în unele moluște Dreissena polymorpha, Theodoxus fluviatilis, Fagotia 
acicularis din ecosistemele fluviului Nistru pe sectorul Naslavcea-Palanca precum 
şi apreciat rolul diferitor factori inclusiv a hidrobionților în migraţia fosforului. Este 
descrisă dinamica fosforului în perioada anilor 2011-2015 în comparație cu anii ’80-’90 
ai secolului trecut. Este redat raportul diferitor forme ale fosforului în straturile de apă 
și soluțiile apoase ale sedimentelor. Este stabilită dependența între dinamica diferitor 
forme de migrație a fosforului și efectivul unor grupe de bacterii planctonice. Condițiile 
fizico-chimice și raportul dintre concentrațiile fosforului din apă și soluțiile apoase ale 
depunerilor denotă că migrația lui se petrece din apă în mîluri. Poluarea secundară a apei 
cu fosfor din mâluri, în ultimii ani, nu s-a observat. Nivelul de acumulare a fosforului în 
moluștele investigate este determinat de starea mediului, are o dinamică pe anotimpuri, 
dar intensitatea de acumulare este în dependență directă de lungimea corpului - indicator 
al vârstei și masei moluștelor. 
Cuvinte cheie: fosfor, sedimente acvatice, moluşte, hidrobionți, Nistru, 
Depus la redacție 11 iulie 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ştiinţe a Moldovei, str.Academiei, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova; 
E-mail borodin_natalia@mail.ru ; tel. (+373 22) 73-75-09

Întroducere
Fosforul joacă un rol vital în metabolismul biologic fiind recunoscut ca un element 

cheie în ciclurile biogeochimice din ecosistemele fluviale [1], deseori poate fi factorul 
limitativ în ecosistemele acvatice [8] sau poate fi unul dintre elementele responsabile 
ale procesului de eutrofizare [7]. 

Zoologia Zoologia

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

103

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Fluviul Nistru este principala arteră acvatică a Republicii Moldova, și joacă un 
rol important în ciclurile biogeochimice locale chear și globale, facând parte din 
reţeaua geoecologică şi bioecologică a Bazinului Mării Negre. Fluviul Nistru trece 
prin cele mai dens populate și industrializate localități de pe teritoriul țării. Fluviul 
pe cursul său primește cantități mari de ape slab epurate sau neepurate, bogate 
cu compuşi ai fosforului, mai poluat fiind considerat la Soroca şi tronsonul de râu 
Varniţa-Sucleia-Palanca. Apele menagere şi scurgerile de pe terenurile agricole 
sunt sursele principale ale poluării ecosistemelor acvatice în bazinul hidrografic al  
fluviului Nistru  cu compușii fosforului.

În circuitul și raportul diferitor forme de migrație a fosforului, alături de factorii 
hidrologici (debitul, viteza, valorile temperaturii, transparența apei) și hidrochimici 
(dinamica oxigenului dizolvat, substanțelor organice, valorile pH-ului, redox-
potențialului, consumul chimic și biochimic al oxigenului) un rol deosebit le revine 
organismelor acvatice (bacterii, alge, nevertebrate planctonice și bentonice, ihtiofauna). 
Macrofitelor (Phragmites australis, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus 
Ceratophyllum demersum,ș.a.) și moluștelor (Dreissena polymorpha, Theodoxus 
fluviatilis, Fagotia acicularis ș.a.), le revin un rol deosebit în acumularea fosforului 
fiind consideraţi biofiltratori şi macroacumulatori care determină formarea calităţii 
apei, bazei trofice, a circuitului de energie în ecosistemele acvatice prin determinarea 
fluxurilor de migrație biogenă a substanțelor chimice în ecosistemele acvatice [9-11]. 
Aceste sunt speciile de bază a hidrobiocenozelor ecosistemelor fl. Nistru [6,10,13,14] 
ce înregistrează indicatori sporiţi ai efectivului numeric şi biomasei. 

Materiale şi metode
Probele de apă, sedimente acvatice şi hidrobionţi; au fost colectate din fluviul Nistru 

de la Naslavcea până la Palanca. Sedimentele acvatice au fost colectate cu ajutorul 
aparatului Petersen, care a permis prelevarea primelor 10-15 cm din strat. Probele de 
apă şi sedimente au fost colectate în recipiente de plastic. În laborator proba de apă a 
fost filtrată şi a fost determinat conţinutul fosforului mineral şi organic, conform [5]. 
Sedimentele acvatice au fost supuse centrifugării la 2000 rot/min timp de 30 minute. 
Soluţia centrifugată a fost filtrată şi supusă determinării conţinutului de fosfor.

Speciile bentonice au fost colectate cu ajutorul benei Petersen, cu suprafaţa de 
0,025 m2. Eşantioanele de hidrobionţi au fost determinate până la specie conform [15]. 
Speciile de hidrobionţi au fost spălate bine sub jetul de apă, clătite de câteva ori cu apă 
distilată, iar surplusul de apă a fost adsorbit cu hârtie de filtru. A fost posibilă separarea 
hidrobionţilor pe grupe de vârstă (în dependenţă de lungimea corpului) sau pentru 
moluştele bivalve a fost posibilă efectuarea analizelor atât în ţesuturile moi cât şi separat, 
în cochilie. Mostrele cu hidrobionţi au fost uscate în cuptor, la o temperatură de 105°C 
până la o masă constantă şi apoi omogenizate în omogenizatorul electric cu mojar de 
agat FRITSCH „Pulverissette 2”. Pentru analize a fost luat câte 0.01 g pulbere care au 
fost plasate în tuburi de sticlă şi mineralizate (Heating Digester DK6 VELP Scientefica) 
prin metoda umedă într-un amestec de acid azotic concentrat şi acid sulfuric concentrat 
în raport de 1:2. După răcire probele din tuburi au fost trecute cantitativ în colbe de 100 
ml, neutralizate cu L-dinitrofenol (1 ml), soluție de ammoniac și acid sulfuric (1:10)  
și aduse pînă la cotă cu apă distilată. 
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Fosforul s-a determinat fotometric folosind reacția albastră cu molibden utilizând 
cuve de 10 mm (sticlă optică), la lungimea de undă 670 nm la spectrofotometrul 
Specord 210 (Analytic Jena). Conţinutul compuşilor de fosfor a fost determinat în 
speciile de moluşte gasteropode Theodoxus fluviatilis (Linne, 1758), Fagotia acicularis 
(Ferrussas,1823), şi bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). 

În lucrarea de faţă sunt relatate rezultatele investigaţiilor probelor colectate în 
perioada anilor 2011-2015.

Rezultate şi discuţii 
Dinamica concentraţiilor şi migraţia fosforului în ecosistemele acvatice inclusiv 

în sistemul apă – sedimente - hidrobionţi depind atât de condiţiile hidrologice, fizico-
chimice, biologice cât şi de particularitățile compușilor de fosfor.

Procesele şi formele de migraţie a fosforului în ecosistemele acvatice este într-o 
dependenţă evidentă de metabolismul bacteriilor, intensitatea proceselor de fotosinteză, 
efectivul şi biomasa fitoplanctonului şi a altor hidrobionţi, schimbul cu sedimentele 
subacvatice, însă mult depinde şi de pătrunderea apelor reziduale şi a celor de pe 
câmpurile agricole. Recent a fost stabilită o corelaţie evidentă între concentraţiile 
fosforului mineral şi organic cu efectivul unor grupe de bacterii planctonice şi biomasa 
fitoplanctonului, îndeosebi în perioada vegetală [9].

Fosforul migrează în ecosistemele acvatice în stare solubilă, coloidală și în suspensii. 
Fosforul destul de intens se absoarbe de către particulele în suspensii, care în cele din 
urmă, la o viteză mică a apei, se depun în sedimentele subacvatice. În anumite condiții 
în dependenţă de valorile pH-ului, redox potenţialului apei şi a sedimentelor, conţinutul 
substanţelor organice, se observă un proces invers - când compuşii fosforului migrează 
din sedimentele subacvatice în straturile de apă. În procesele de migraţie a fosforului în 
sistemul “apă ↔ mâluri” un rol deosebit le revin microorganismelor acvatice, algelor, 
în special macrofitelor, organismelor filtratoare, peştilor [2,4].

Dinamica fosforului mineral şi organic în apele fl. Nistrului demonstrează o tendinţă 
clară de sporire în timp pe cursul râului (Fig.1), ce este provocat de poluarea râului cu 
apele reziduale și scurgerile de pe teritoriile urbanizate și terenurile agricole.

Cele mai înalte concentraţii a fosforului organic în apele Nistrului au fost 
înregistrate în perioada de vară 2012, a cărui conţinut depăşeau valorile de 2,5 mg 
P/l, iar al fosforului mineral - tot în perioada de vară anul 2015. De menționat că atât 
anul 2012 cât şi 2015 sunt consideraţi cei mai secetoşi ani cu un debit al apei sub 50% 
în comparație cu valorile medii multianuale. Și anume în perioada de secetă influența 
negativă a revărsării apelor reziduale este mult mai evidentă. 

S-a stabilit că, în perioada anilor 2011-2015 în cea mai mare parte conţinutul 
fosforului organic domină asupra conţinutului de fosfor mineral cu excepția anului 2011, 
când conţinutul fosforului mineral a depăşit conţinutul fosforului organic. În ceilalţi 
ani 2012-2015, conţinutul fosforului organic în mediu a fost de 2-3 mai sporit decât 
cel mineral iar uneori și de 7 ori (Vadul-lui-Vodă, primăvara, 2012). S-a evidenţiat că 
sporirea conţinutului de fosfor organic asupra celui mineral corespunde cu perioadele 
de primăvară-vară, îar în perioada de toamnă deseori alcătuieşte un raport de 1:1. 

Comparația dinamicii fosforului în ecosistemele fl. Nistru din anii ’70-’90 ai 
secolului trecut cu cea din ultimii ani ne mărturisește despre o poluare a ecosistemului 
acvatic cu compușii fosforului organic. Raportul dintre formele minerale și 
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organice ale fosforului depinde de mai mulți factori - valorile pH-ului, consumul 
biochimic și chimic al oxigenului, valorile redox potențialului, diversitatea, indicii  
cantitativi ai hidrobionților.

Figura 1. Dinamica concentrației fosforului mineral (Pmin) și fosforului organic (Porg) 
în apele fl. Nistru , anii 2011-2015, în mgP/l.

Figura 2. Raportul dintre efectivul numeric al bacteriilor saprofite (mii.cel/ml) şi 
concentraţia fosforului mineral și total (mg P/l) în apele fl. Nistru, vara 2012.

Investigațiile complexe asupra stării hidrochimice și hidrobiologice efectuate 
în cadrul proiectelor instituționale realizate în Laboratorul de Hidrobiologie și 
Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie AȘM ne demonstrează că, dinamica și 
raportul dintre conţinutul fosforului mineral şi cel organic în apele fl. Nistru și lacului 
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Dubăsari este determinat, atât de factorii fizico-chimici, cât și de efectivul, biomasa 
și producția plantelor și organismelor acvatice. Este stabilită o corelație directă între 
concentrația fosforului mineral și fosforului total cu cantitatea bacteriilor saprofite  
(Fig. 2) şi o corelaţie strânsă între concentraţia fosforului mineral și efectivul bacteriilor 
care participă în circuitul fosforului în mediul acvatic (Fig.3). 

Figura 3. Raportul dintre efectivul numeric al bacteriilor fosfatmineralizatoare  
(mii.cel/ml) şi concentraţia fosforului mineral (mg P/l) în apele fl. Nistru, vara 2011.

Observăm și o legătură evidentă dintre creșterea biomasei fitoplanctonului și 
fluxurile conținutului fosforului în apele Nistrului și lacului de acumulare Dubăsari.

Pentru a determina migraţia diferitor forme ale fosforului în anii 2011-
2012 s-a cercetat şi nivelul compuşilor de fosfor în cea mai mobilă parte a 
sedimentelor – soluţia apoasă obţinută prin centrifugarea sedimentelor subacvatice  
proaspăt  colectate (Tabelui 1). 

Tabelul 1. Dinamica fosforului mineral - Pmin, organic - Porg și total - Ptotal  în soluțiile 
apoase ale depunerilor subacvatice din fl.Nistru, mg/l.

Pmin Porg Ptotal

1 2 3 4 5 6
2011 vara Vadul-lui-Vodă 0,076 0,009 0,085

Varnița 0,308 0,264 0,572

Sucleia 0,039 0,075 0,114
Palanca 0,052 0,054 0,106

toamna Vadul-lui-Vodă 0,096 0,124 0,220
Sucleia 0,382 0,298 0,680
Palanca 0,072 0,104 0,176

2012 primăvara Vălcineţ 0,315 0,653 0,968
Soroca 0,125 0,443 0,568
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Tabelul 1 (Continuare). 
1 2 3 4 5 6

Camenca 0,165 0,463 0,628
Vadul-lui-Vodă 0,130 0,006 0,136

Varnița 0,155 0,337 0,492

Palanca 0,130 0,070 0,200
vara Camenca 0,185 1,711 1,896

Vadul-lui-Vodă 0,160 0,056 0,216

Varnița 0,205 0,779 0,984

Sucleia 0,365 1,095 1,46
Palanca 0,190 0,046 0,236

toamna Camenca 0,900 0,500 1,400
Vadul-lui-Vodă 0,195 0,057 0,252

Varnița 1,330 4,650 5,980

Sucleia 0,285 0,039 0,324
Palanca 0,180 0,016 0,196

În majoritatea cazurilor concentrațiile fosforului mineral în soluțiile apoase ale 
mâlurilor au fost mai mare mare (de 3-15 ori) decât cele din straturile de apă, unele 
excepții s-au înregistrat la Varnița (vara) și la Sucleia (toamna) în anul 2011, când 
concentrațiile fosforului mineral în straturile de apă au fost cca de 4 ori mai mari în 
comparație cu cele din soluțiile apoase ale mâlurilor (Fig.1, Tab.1). Aceasta a fost 
legat cu poluarea fluviului, cât și de cantitatea substanțelor organice dizolvate, şi a 
suspensiilor organice cât și de cantitatea bacteriilor planctonice, care au fost mult mai 
sporite în apele fluviului. Însă și în soluțiile apoase ale mâlurilor concentrațiile fosforului 
mineral și fosforului organic au fost maxime la Varniţa vara și la Sucleia în toamnă 2011 
(Tab.1). Condițiile fizico-chimice (valorile pH-ului, concentrația oxigenului dizolvat, 
consumul chimic al oxigenului) cât și raportul dintre concentrațiile fosforului în 
straturile de apă și soluțiile apoase ale depunerilor subacvatice ne permit să concludem 
că migrația fosforului mineral în ecosistemul fluviului Nistru decurge în direcția din  
amonte în aval sau din apă în mîluri.

În ceia ce privește dinamica conținutului fosforului total din apă și soluțiile apoase 
ale sedimentelor subacvatice din fluviul Nistru - la Vadul-lui-Vodă și Palanca, numai în 
perioada de vară (2011 şi 2012) valoarea fosforului total din apă depășea valoarea din 
sedimentele acvatice de cca 1,5 ori (Fig. 4). În rest, la celelalte stații din sectorul inferior 
al fluviului Nistru, pe parcursul anului 2011 conținutul fosforului total din sedimentele 
acvatice a prevalat asupra conținutului de fosfor din straturile apei. Concentrațiile mai 
scăzute de fosfor mineral în soluțiile apoase ale depunerilor subacvatice în perioada de 
vară pot fi explicate prin existența la Palanca și la Sucleia a macrofitelor Phragmites 
australis care în această perioadă utilizează și acumulează cel mai mult substanțele 
biogene și microelementele în procesele metabolice din substratele subacvatice [10]. 

La reîntoarcerea fosforului în stratul de apă, contribuie și activitatea vitală a peștilor, 
bentosului precum și a macrofitelor. Pentru dezvoltarea sa, macrofitele folosesc fosforul 
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din sedimente sau apă care, la rândul lui, îl vor elibera înapoi în aceleași medii în 
perioada de toamnă-iarnă [2], intervenind în circuitul fosforului.

Figura 4. Dinamica concentraţiei fosforului total (Ptot, mgP/l) în apă și soluțiile 
apoase din sedimentele subacvatice ale fl. Nistru (Vț - Vălcineț, So - Soroca,  
C - Camenca, V-V -Vadul lui Vodă, V-Varnița, S-Sucleia, P-Palanca), 2011.

În anul 2011 concentrațiile fosforului total în sedimentele subacvatice ale fluviului 
Nistru nu a depăşit valoarea de 1 mgP/l atunci în 2012 la unele sectoare (la Camenca, 
Sucleia şi Varniţa s-a înregistrat o sporire a conţinutului fosforului total în sedimente 
de 2-5 ori (Tab.1). De menţionat și faptul că în toamna anului 2012 la Varniţa au fost 
înregistrate cele mai mari valori ale conţinutului compuşilor de fosfor: fosfor mineral 
(1,33 mgP/l), fosfor organic (4,65 mgP/l) și fosfor total (5,98 mgP/l). Este evidentă 
influența poluării râului în perioada de secetă.

Rezultatele investigațiilor denotă faptul că, în dinamica spaţială (pe cursul râului), 
între concentrațiile fosforului total din soluțiile apoase ale sedimentelor acvatice şi 
cele din apă este o corelaţie invers proporţională (r=0,98) - la sporirea concentraţiei 
fosforului total din apă are loc micşorarea lui în sedimentele subacvatice (Fig. 5).

Cum s-a marcat mai sus, în ecosistemele acvatice, o verigă importantă în migrarea 
biogenă a fosforului le revine hidrobionţilor anume prin procesele sale metabolice [11], 
când fosforul se acumulează în organismele acvatice, migrează în lanțurile trofice, apoi 
se reintorc din nou în straturile de apă sau, ca exemplu, împreună cu cochilia se depun 
pe un timp îndelungat în sedimentele subacvatice [12]. 

Printre nevertebratele ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova moluştele, 
conform biomasei, reprezintă grupul dominant, ceea ce de la sine presupune rolul lor 
esenţial în redistribuirea metalelor între componenţii ecosistemelor acvatice. Moluștele 
reprezintă un grup de filtratori biologici, importanța cărora în migrația substanțelor 
chimice în ecosistemele acvatice este greu de supraapreciat. Aceste animale posedă 
coeficienţi destul de înalţi de acumulare a elementelor chimice, care ating 106 [12].

Noi am cercetat acumularea fosforului în 3 specii de moluște Dreissena polymorpha, 
Theodoxus fluviatilis și Fagotia acicularis. S-a studiat acumularea fosforului în speciile 
de moluște susnumite pe cursul fluviului în dependență de anotimp și vârstă, sau 
mărimea moluștelor.
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Figura 5. Dinamica concentraţiei fosforului total (mgP/l) în apă și în soluțiile apoase 
ale sedimentelor subacvatice ale fl. Nistru (Vț - Vălcineț, So- Soroca, C-Camenca,  
V-V – Vadul lui Vodă, V-Varnița, S-Sucleia, P-Palanca), a. 2012.

Pentru specia Theodoxus fluviatilis (exemplare cu lungimea corpului de 0.5 mm), 
s-a stabilit că nivelul de acumulare a fosforului are o tendință evidentă de creştere din 
primăvară spre toamnă când concentrația fosforului este de 2 ori mai mare în comparație 
cu cea din primăvară. Nivelul de acumulare a fosforului în corpul Theodoxus fluviatilis 
este în dependență de concentrația fosforului în apele și mâlurile ecosistemelor 
investigate - cu sporirea conţinutului de fosfor total din apă şi soluțiile apoase ale 
depunerilor subacvatice pe cursul râului se observă şi o creştere a conţinutului de fosfor 
total în corpul Theodoxus fluviatilis (Fig. 6). 

Analogică este dinamica acumulării fosforului și în corpul Fagotia acicularis - 
creșterea concentrației pe cursul fluviului Nistru din primăvară spre toamnă, fiind la 
Camenca egală cu 1,88 mg/g de masă abs. uscată, la Varniţa -2,0 mg/g de masă abs. 
uscată și la Sucleia de 2,13 mg/g de masă abs. uscată.

Figura 6. Concentrația fosforu-
lui (mgP/g de masă abs. uscată) 
în corpul Theodoxus fluviatilis 
(n=45), în fluviul Nistru (V-V 
– Vadul lui Vodă, V-Varniţa,  
P-Palanca),  toamna anul 2012.

Prin analiza rezultatelor de acumulare a fosforului în 310 indivizi ai speciei 
Fagotia acicularis s-a stabilit o dependență evidentă pozitivă dintre lungimea corpului 
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şi conţinutul de fosfor în indivizii acestor specii colectaţi la Camenca (r>0.82) şi la 
Varniţa (r>0.97).

Dreissena polymorpha este o specie dominantă din moluștele bivalve în ecosistemele 
acvatice ale Moldovei. Rolul acestei moluşte în migrația biogenă a substanțelor 
chimice este destul de mare [12], și este determinat de metabolismul, efectivul, 
biomasa, producția acestei specii și starea mediului de trai. Nivelul de acumulare 
a fosforului de dreisena este în dependență directă de masa corpului. În calculele 
noaste s-au luat concentrația fosforului în dependență de lungimia corpului Dreissena 
polymorpha într-un diapazon mic de fluctuații - de la 0,5 pină la 1,2 cm și observăm o  
corelație (r>0.9) destul de înaltă ( Fig.7). 

Figura 7. Dinamica concentrării 
fosforului (mg/g de masă abs.
uscată) în Dreissena polymorpha 
pe grupe de vârste Gr.I, L=0.5 
cm; Gr.II, L=0.8 cm; Gr.III, 
L=1.2cm) în fl.Nistru, n=23

Concluzii 
Migraţia diferitor forme ale fosforului în sistemul apă-sedimente acvatice este un 

proces ce depinde de factorii fizico-geografici, hidrobiologici și cei antropici. Conţinutul 
fosforului total în sedimentele acvatice a sporit în 2012 comparativ cu anul 2011 de 
la 2-5 ori ce a fost provocat de secetă hidrologică și poluare cu ape reziduale prost 
epurate. În comparație cu anii ’80-’90 a secului trecut se observă o poluare a fluviului 
cu compușii fosforului organic.

Între dinamica migrației diferitor forme ale fosforului în apele Nistrului și efectivul 
unor grupe de bacterii planctonice și biomasa fitoplanctonului a fost stabilită o corelație 
directă evidentă.

Este redat raportul diferitor forme ale fosforului în straturile de apă și soluțiile 
apoase ale sedimentelor. Migrația fosforului se petrece din apă în mîluri, poluare 
secundară a apei cu fosfor din mâluri, în ultimii ani, nu s-a observat.

Nivelul de acumulare al fosforului în moluștele investigate este determinat de 
starea mediului, are o dinamică pe anotimpuri, dar intensitatea de acumulare este în 
dependență directă de lungimea corpului - indicator al vârstei și masei moluștelor. 
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THE CURRENT STATE OF THE HIGHER WATER VEGETATION 
OF THE KUCHURGAN RESERVOIR AND ITS ROLE IN THE 

ACCUMULATION AND MIGRATION OF THE METALS 
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Rezumat
Este investigată compoziţia macrofitelor din lacul refrigerent Cuciurgan, gradul de 
acoperire cu macrofite a suprafeţei  lacului  şi nivelul de acumulare a metalelor în plantele 
investigate. Diversitatea macrofitelor este reprezentată de 14 specii din 10 familii. 
Suprafaţa acoperirii cu helofite a lacului refrigerent constitue 498 ha (19%). Macrofitele 
lacului Cuciurgan sunt implicate activ în acumularea şi migrarea metalelor, în special Mn, 
Pb, Al, Ti Ni, Mo,V, Cu şi Zn. Nivelul de acumulare a metalelor în macrofite depinde de 
capacitatea de acumulare a speciei propriu-zise, dinamica metalelor în apă şi sedimente 
şi are un aspect sezonier.
Cuvinte cheie: lacul de acumulare refrigerent Cuciurgan, macrofite, gradul de acoperire cu 
vegetaţie, acumularea metalelor.
Depus la redacţie  12  iulie 2016
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Introduction
The cooling ponds of the thermal and atomic electric stations are subjected to an 

intense anthropogenic influence, which affects the development of its ecosystems and 
mainly on the state of the invertebrate and vertebrate hydrobionts, water plants and 
macrophytes. 

The cooling ponds represent techno-ecosystems, which can be defined as a complex 
of natural and techno-anthropogenic character, of living populations, united by a system 
of direct and reverse connections, streams of substances, energy and information, 
changing in space and time [1].

One of the problems of the functioning of the cooling ponds as techno-ecosystems 
is the disturbance of the water change as a result of overgrowth by the higher aquatic 
vegetation, which lead to a smaller water surface necessary for the cooling of water, 
thus reducing the cooling ability of the pond by the flowing vegetal parts, which stick 
into the nets of the intake structures.

At the same time, the water and riparian vegetation have a great importance in the 
process of self-purification of the cooling pond and in the regulation of the biological 
processes. The communities of water plants in a considerable manner stop the algal 
bloom and serve as a place for the spawning and as a feeding ground for phytophilic 
species of fish [2]. An important role is played by the macrophytes in the processes of 
the accumulation and migration of chemical elements in the waters of the ecosystems. 
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Materials and methods of research
The sampling of macrophytes and riparian vegetation and boat visual observation 

of the waters of Kuchurgan cooling pond have been performed during 2010-2015. The 
collecting of the vegetation was undertaken according to the methodology of V.M. 
Katanskaya [3]. The species identification was carried out according to the classical 
comparative-morphological method, using a range of identification guides [4, 5, 6, 7, 
8, 9] etc. The attribution of the water plants to the biological types was done according 
to the method of V.M. Katanskaya [3].

The calculations of the surface of the overgrowth were executed with the help of 
the space data of the cooling pond provided by the Google Maps, processed by the 
application programs MATLAB.

The study of the metal accumulation in the macrophytes was executed by a 
simultaneous collection of the plants in the water reservoir, with a further chemical 
analysis in laboratory conditions according to standard methods.

Results and discussion
In 2010-2012 there were identified 66 species of higher plants, belonging to 25 

families (water an riparian flora) in the Kuchurgan cooling pond [10, 11]; up to the 
present day the list was supplemented with up to 100 species (37 families). The water 
flora is represented by 14 species from 10 families (Table 1).

Table 1. The species composition of aquatic plants in the Kuchurgan reservoir

№ Species, family

Classification according to 
V.M. Katanskaya (1981)

submerged 
hydrophytes

floating  
hydrophytes halophytes

1 2 3 4 5
Ceratophyllaceae

1 Ceratophyllum demersum L. +
Hydrocharitaceae 

2 Hydrocharis morsus-ranae L. +
3 Vallisneria spiralis L. +

Butomacea
4 Butomus umbellatus L. +

Lemnaceae
5 Lemna minor L. +
6 Lemna trisulca L. +

Najadaceae
7 Najas marina L. +

Poaceae
8 Phragmites australis (Cav.) +

Potamogetonaceae
9 Potamogeton crispus L. +

10 Potamogeton pectinatus L. +
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Table 1 (Continued).
1 2 3 4 5
11 Potamogeton perfoliatus L. +

Salviniaceae
12 Salvinia natans (L.)All. +

Typhaceae
13 Typha latifolia L. +

Haloragaceae
14 Myriophyllum spicatum L. +

Out of the 14 species of water macrophytes, according to the classification 
of V. M. Katanskaya[3], 8 species refer to the submerged hydrophytes, 3 species 
to the floating hydrophytes (freely-floating and with floating leaves) and 3 
species to the halophytes (with rising above the water level stems and leaves). 
Among the macrophytes of the Kuchurgan reservoir a considerable development 
of the curly pondweed Potamogeton crispus was observed in the spring period  
(first and second decades of May) (Figure 1).

Figure 1. The 
overgrowing of 
the waters of the 
Kuchurgan reservoir 
by Curlyleaf pondweed 
in May, 2013.

 The intensity of the overgrowing achieves levels that create a barrier not only for 
the normal water exchange of the pond, but also to the passing of the motorboats. The 
overgrowth of the curlyleaf pondweed is observed in considerable proportions on the 
open water areas of the lower and upper parts of the reservoir – about 80% of the water 
surface [11]. In winter period the curly pondweed dies and falls in large quantities to 
the bottom of the cooling pond, stimulating its eutrophication.

In the spring period the bank of the pond is overgrown in-between the reeds and 
reedmace the dominant forms are the spiked water-milfoil Myriophyllum spicatum, 
soft hornwort Ceratophyllum demersum, as well as fennel pondweed Potamogeton 
pectinatus, which occupy the most parts of the water volume; and only the inflorescence 
of the hornwort appear above the water level. In the summer period an active role in the 
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overgrowing of the pond is played by the soft hornwort, fennel pondweed, spiked water-
milfoil and tape grass Vallisneria spiralis, with a small participation of the perfoliate 
pondweed Potamogeton perfoliatus.

In August in the riparian sides of the reservoir, among the thick portions of the 
reeds, there appear a number of “windows”, which are overgrown by the floating fern 
Salvinia natans introduced into the Red List of Moldova. At this period of the year 
there is an active growth of the common frogbit Hydrocharis morsus-ranae and lemna: 
lesser duckweed Lemna minor and star duckweed Lemna trisulca.

Dominating among the hard leaf surface vegetation of the Kuchurgan reservoir 
is the common reed Phragmites australis. The degree of the distribution of the 
reed on the bank line of the reservoir is not uniform. The visual observations and 
the space photos demonstrated that it is denser in the upper part of the reservoir, 
which begin with the holiday village. This is the narrowest part of the reservoir 
and, in fact, it is entirely overgrown with reeds. The width of the overgrowths  
achieves  about 1000-1500 meters.

The lower part of the reservoir, especially its shore line, is less covered with reeds 
than the upper one and more – in comparison with the middle part. The width of the 
overgrowth is in average of 35-40 meters. The density of the overgrowth of the bank 
line by the common reed in average for the whole reservoir is about 50-70 plants/square 
meters [12]. Within the reed parts there are portions of small area of the broadleaf 
cattail Typha latifolia with a surface up to 40 square meters. The cattail portions do not 
play a considerable role in the overgrowing of the reservoir.

According to the space photos provided by the Google Maps, a map of the 
Kuchurgan reservoir was drawn, showing the overgrowth zones of the vegetation with 
hard leaves. With the help of the program MATLAB, the obtained map was processed 
and the surface of the overgrowth was calculated. The computer data provided that the 
surface of the common reed overgrowth of Kuchurgan reservoir is 498 ha, that is 19% 
of the total surface of the reservoir-cooling pond [11].

The macrophytes of the Kuchurgan reservoir play an active role in the accumulation 
and migration of the metalls, mostly Mn, Pb, Al, Ti ,  Ni, Mo, V, Cu  and Zn. Their 
level of the concentration in some of the macrophytes of the Kuchurgan reservoir is 
presented in table 2 [13].

The highest concentrations of the metals were found in the following plants: Mn – 
in common reed, rigid hornwort, lesser duckweed; Pb – in reed, broadleaf cattail, rigid 
hornwort; Al - common reed, broadleaf cattail, fennel pondweed; Ti - spiked water-
milfoil and lesser duckweed; Ni - spiked water-milfoil, lesser duckweed, frogbit; Mo 
and V – in fennel pondweed and frogbit; Cu – in spiked water-milfoil, lesser duckweed, 
spiny naiad; Zn – in spiked water-milfoil, lesser duckweed, frogbit and  spiny naiad.

The lowest concentrations of the most of the metals included in the research 
were registered in the above water level parts of the common reed, broadleaf  
cattail and frogbit (Table 2).

The level of the accumulation of the metals in macrophytes is defined by a whole 
complex of factors of the habitat. It also depends on the physiological and species 
peculiarities of the water plants, the intensity of the metabolism, which is conditioned 
by the seasoning and the development cycles of the plants, and also the concentration 
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depends on the particular qualities of the trace metals. From spring till autumn it was 
observed a clear increase in the metal concentration in all plants, but in late autumn 
the metals are transferred into the underwater parts or in the bottom parts (common 
reed). It should be also mentioned that for the rooted plants (Phragmites australis, 
Typha latifolia) the level of the accumulation of the metals depends mainly on the 
composition of the sediments.

Table 2. The range of the fluctuation of the metal concentration in some macrophytes  
of the Kuchurgan reservoir (µg/g absolute dry mass)

Mn Pb Al Ti Ni Mo V Cu Zn
Phragmites australis Common Reed

min-
max

38,2-
580

0,7-
15,8

18,0-
288

2,7-
23,2

3,2-
27,2

1,0-
12,7

1,7-
17,9

3,7-
28,1

5,2-
87,6

Typha latifolia Broadleaf cattail
min-
max

70-
420

2,8-
17,2

11,2-
299

5,4-
23,4

5,0-
25,7

2,0-
9,9

2,7-
16,7

4,8-
34,1

6,2-
78,9

Potamogeton pectinatus Fennel pondweed
min-
max

80-
402

2,3-
18,7

11,8-
321

8,2-
26,9

5,1-
39,4

1,1-
21,8

1,5-
18,7

6,2-
38,1

10,1-
163

Potamogeton perfoliatus Perfoliate pondweed
min-
max

78-
382

8,2-
14,8

15,2-
203

9,3-
25,2

2,3-
26,7

1,9-
17,8

4,1-
14,9

6,2-
38,9

14,3
141

Potamogeton crispus Curly pondweed
min-
max

53-
438

2,1-
14,8

21,7-
203

6,7-
25,2

4,6-
26,7

0,9-
17,8

3,1-
14,9

51-
36,7

9,1
134

Ceratophyllum demersum Rigid  hornwort
min-
max

57-
565

3,9-
17,2

25,1-
234

5,2-
21,6

4,8-
37,9

2,8-
14,9

3,6-
15,7

10,1-
38,3

11,3-
109

Myriophyllum spicatum Spiked water-milfoil
min-
max

71-
421

2,8-
9,9

8,8-
99,9

11,0-
41,3

9,5-
86,7

3,4-
12,2

2,9-
9,5

11,2-
66,7

8,9-
315

Lemna minor Lesser duckweed
min-
max

70-
588

2,1-
13,2

8,9-
43,7

9,7-
41,4

11,1-
68,3

2,4-
18,5

2,6-
11,3

9,9-
62,5

21,0-
193

Hydrocharis morsus-ranae Frogbit
min-
max

50-
434

2,2-
14,2

11,2-
86,9

6,1-
26,2

17,7-
59,6

6,5-
23,7

21,0-
39,9

11,7-
54,6

22,3-
178

Najada marina Spiny naiad
min-
max

62-
497

1,9-
13,7

10,7-
47,9

8,8-
21,9

10,2-
34,9

3,6-
8,9

5,1-
10,3

9,4-
124

21,5-
173

 These plants revealed a seasonal dynamics of the metal accumulation, especially 
in the case of Zn, Mn, Cu, Co, Mo and Al. For example, the analysis of the metal 
accumulation in the stems and leaves of the common reed demonstrated that the metal 
composition radically increases from the end of spring to the end of summer –beginning 
of autumn. In autumn, with the lowering of the water temperature less than 10 °С, it 
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was observed a rather clear decrease of the metal composition in the above-ground 
parts of the plants and a slight increase in the root parts [13]. 

Even if the different levels of the metal accumulation in macrophytes 
were registered, it was remarked a reduction of accumulation in the most 
of the water plants of the Kuchurgan reservoir in the following row:  
Mn > Al > Zn > Ni > Cu > Ti > V, Mo, Pb.

Conclusions
The species composition of the macrophytes of the Kuchurgan reservoir is 

represented by 14 species of water macrophytes, out of which  8 species refer to the 
submerged hydrophytes, 3 species to the floating hydrophytes and 3 species to the 
helophytes.

Among the macrophytes of the Kuchurgan reservoir a massive growth is achieved 
by the curly pondweed Potamogeton crispus (in the springtime) and the common reed 
Phragmites australis.

The macrophytes play an active role in the processes of the metal accumulation, 
which depend on the species peculiarities, dynamics of the composition of the metals 
in water and benthic sediments of the pond and the season of the year. 

The decay of the vegetative masses of the water plants creates a source of secondary 
metal pollution of the waters and bottom sediments.

The macrophytes of the Kuchurgan reservoir, especially Potamogeton perfoliatus, 
Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus, Ceratophyllum demersum, 
Myriophyllum spicatum, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Najada marina 
could be used as plants-indicators in the metal biomonitoring of the cooling pond of the 
Moldavian Power Station.
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MICROBIOLOGIA ŞI BIOTEHNOLOGIA

EFECTUL NANOPARTICULELOR TiO2 ASUPRA CONŢINUTULUI 
DE POLIZAHARIDE ŞI PIGMENŢI CAROTENOIDICI LA LEVURI

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru Ludmila, 
Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Borisova Tamara

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Lucrarea oferă informaţii noi despre influenţa diferitor concentraţii de nanoparticule TiO2 
asupra conţinutului de carbohidraţi totali, manoproteine, β-glucani, pigmenţi carotenoidici 
la levuri. S-a constatat că nanoparticulele dioxidului de titan, în concentraţii de 0,5-
5,0 mg/L nu modifică semnificativ procesul de acumulare a carbohidraţilor la tulpinile 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, dar în 
concentraţii de 10,0 – 15,0 mg/L pot asigura o înmagazinare pronunţată a carbohidraţilor 
totali şi manoproteinelor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Sporirea 
randamentului de acumulare a β-glucanilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae  
CNMN-Y-20, se produce la cultivare pe mediul nutritiv suplimentat cu nanoparticulele 
dioxidului de titan în concentraţii de 10,0 - 15,0 mg/L. Nanoparticulele TiO2 manifestă efect 
de toxicitate asupra acumulării pigmenţilor carotenoidici la tulpina Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30, factorul concentraţiei este unul determinant, coeficientul de determinare 
este de R2 = 0,67. Proprietăţile depistate ale NPs TiO2 prezintă oportunitate de aplicare în 
biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii unor componente polizaharidice.
Cuvinte cheie: NPs TiO2, Saccharomyces, Rhodotorula, carbohidraţi, β-glucani, 
manoproteine, carotenoide.
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Introducere
 Proprietăţile unice şi utilitatea nanoparticulelor (NPs) permit de a le aplica în 

diferite domenii: biologie, medicină, chimie, fizică etc. [15, 19, 20]. Se consideră că 
nanoparticulele de Fe, Zn, Mg, elemente esenţiale conform proprietăţilor sale noi, 
pot modifica căile matabolice la organismele vii [5, 12]. Nanomateriale pe bază de 
nanoparticule metalice (CuO NPs, F3O4 NPs) se propun a fi utilizate în medicină ca 
remedii cu efect citotoxic [3, 23]. 

 Există ipoteza că nanoparticulele influenţează dezvoltarea microorganismelor. 
În lucrările mai multor autori sunt expuse rezultatele efectului diferitor NPs  
(oxizi ai Au, Ag, Ti, Si, Zn) asupra celulei microbiene din care concluzionăm 
că acestea, în dependenţă de compoziţie şi concentraţie, pot stimula sau inhiba 
creşterea microorganismelor [2, 8, 10, 18]. Mudasir A.  et al. [16] argumentează o 
posibilă utilizare în medicină a nanoparticulelor de Ag sintetizate biologic, elucidând 
activitatea antimicrobiană înaltă asupra Staphylococcus aureus, Escherichia coli,  
Salmonella typhi şi Candida albicans.

Comparativ cu alti agenţi antimicrobieni, TiO2 atrage atentie datorită stabilitaţii 
înalte, nu este toxic pentru mediul inconjurator, este ieftin, posedă activităţi bioactive, 
etc. Conform rezultatelor din literatura de specialitate, concentraţia minimă inhibitorie 
(MIC - minimum inhibitory concentration) a nanoparticulelor este variată şi depinde 
de microorganismul cercetat. Spre exemplu, pentru Escherichia coli şi Candida 
albicans MIC a NPs TiO2 constituie 9,7 µg. ml-1, iar pentru Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis MIC este de 19,0-19,5 µg.ml-1[17]. 
Posibile mecanisme de influenţă a nanoparticulelor TiO2 la nivel celular au fost 
cercetate de către mai mulţi specialişti în domeniu [9,14] care au elucidat unele procese  
ce au loc în cazul aplicării NPs. 

Cele expuse mai sus determină importanţa de a evidenţia efectul nanoparticulelor 
asupra producerii de metaboliţi la diferite genuri de levuri în vederea dezvoltării 
posibilităţilor tehnologice de producere a noi bioproduse destinate diferitor  
ramuri ale economiei naţionale.

 În acest studiu nanoparticulele TiO2 au fost utilizate ca model pentru elucidarea 
efectelor asupra producerii polizaharidelor şi pigmenţilor carotenoidici la levurile din 
genul Saccharomyces şi Rhodotorula. 

Materiale şi metode
 Obiecte de studiu, medii de cultură, condiţii de cultivare. În cadrul cercetărilor 

s-au utilizat tulpinile de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, selectată ca 
producător de β-glucani [4], Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, selectată ca 
producător de manani [24], levura pigmentată Rhodotorula gracililis– CNMN-Y-30, 
selectată ca producător de carotenoide. Tulpinile sunt păstrate în colecţia Laboratorului 
Biotehnologia Levurilor şi în Colecţia de Microorganisme Nepatogene a Institutului de 
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.

În cercetări s-au utilizat nanoparticule TiO2, elaborate de cercetătorii 
Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Concentraţiile nanoparticulelor utilizate în experienţe la cultivarea 
levurilor au constituit 0,5; 1; 5; 10 şi 15 mg/L. În calitate de martor s-a cercetat  
varianta fără aplicarea nanoparticulelor.
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Pentru inoculare şi cultivarea submersă a levurilor s-a utilizat mediul YPD [1]. 
Cultivarea submersă s-a efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1,0 L, pe 
agitator cu viteza de rotaţie 200 r.p.m., la temperatura de 250C, gradul de aerare 
81,3...83,3 mg/L, durata de cultivare submersă 120 ore. Mediul lichid de fermentare 
s-a însămânţat în volum de 5% cu inocul 2 x10 6 celule/ ml. Conţinutul de oxigen s-a 
măsurat cu Oximetrul portabil – Oxi-315i/SET 2B10-0011. Valorile pH-ului mediului 
de cultivare s-au determinat cu pH-316i MeBketten WTW, Germania.

Metode de cercetare. Carbohidraţii totali în biomasa de levuri au fost măsuraţi 
la spectrofotometrul PG T60 VIS Spectrophotometer la lungimea de undă 620 nm 
cu utilizarea reactivului antron şi D-glucozei în calitate de standard [6]. β-glucanii 
au fost determinaţi gravimetric conform procedeului [22]. Manoproteinele au fost 
determinate gravimetric conform metodei [13,25]. Pigmenţii carotenoidici au fost 
extraşi din biomasa levuriană şi cuantificaţi spectrofotometric aplicând metoda  
[7,11]. Prelucrarea statistică a rezultatelor s-a realizat cu ajutorul setului de programe  
Statistica 7, veridicitatea în comparaţie cu martorul - p≤ 0,05.

Rezultate şi discuţii
 În cadrul expertienţelor au fost monitorizaţi diferiţi parametri principali: conţinutul 

de carbohidraţi totali, manoproteine, β-glucani, carotenoide individuale şi totale extrase 
din levuri. Studierea şi evidenţierea particularităţilor de acţiune a nanoparticulelor 
dioxidului de titan asupra conţinutului de carbohidraţi în biomasă a pus în evidenţă 
valori diferite în funcţie de tulpina levuriană şi concentraţia utilizată de nanoparticule. 
În variantele experimentale de cultivare a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-
20 sub influenţa nanoparticulelor TiO2 în diapazonul de concentraţii 0,5, 1,0 5,0 ,10,0 şi 
15,0 mg/L s-a înregistrat o stabilitate relativă pentru conţinutul de carbohidraţi. Acelaşi 
efect s-a observant şi în cazul tulpinii pigmentate Rhodotorula gracilis CNMN-Y-
30, la care, sub acţiunea concentraţiilor examinate ale nanoparticulelor, cantitatea de 
carbohidraţi variază în intervalul 24,7 - 29,5 % la s.u., demonstrând un nivel asemănător 
martorului ce conţine 25,7% la s.u. (fig. 1). 

Figura 1. Efectele nanoparticulelor TiO2 asupra acumulării carbohidraţilor la  
tulpinile de levuri.
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Analiza statistică a rezultatelor obţinute la cultivarea altei tulpini Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18, a pus în evidenţă valori diferite ale cantităţii de carbohidraţi 
care, în variantele experimentale cu 10-15 mg/L nanoparticule TiO2, depăşesc martorul 
cu 30,3…42,3 % (fig. 1). Astfel, în cercetările cu implicarea levurilor a fost demonstrat 
că nanoparticulelor TiO2 se manifestă ca reglatori şi în funcţie de tulpina levuriană pot 
asigura o acumulare pronunţată a carbohidraţilor. 

Pornind de la faptul că efectul stimulator al NPs TiO2 asupra conţinutului de 
carbohidraţi este vizibil la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18, a fost 
considerată oportună aplicarea nanoparticulelor în scopul modificării conţinutului 
de manoproteine. Analiza rezultatelor indică că toate concentraţiile de nanoparticule 
stimulează procesul de acumulare a manoproteinelor în peretele celular, mai semnificative 
fiind 10,0 şi 15,0 mg/L a NPs TiO2 care sporesc cu 19 - 22,6 % comparativ cu probele 
martor cantitatea de manoproteine acumulate în biomasa levuriană (fig. 2).

Figura 2. Conţinutul de manoproteine în biomasa Saccharomyces cerevisiae  
CNMN-Y-18, cultivată în prezenţa nanoparticulelor TiO2

Determinarea altei componente glucidice, a conţinutului de β-glucani, a pus în 
evidenţă că în biomasa levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-20 la cultivare în 
prezenţa nanoparticulelor TiO2, au loc variaţii nesemnificative comparativ cu proba 
martor. Astfel, o uşoară sporire a conţinutului de β-glucani s-a observat la aplicarea 
concentraţiilor de 10,0 - 15,0 mg/L, conţinutul β-glucanilor constituie de la 18,8% la 
21,0 % la s.u., ceea ce este cu 7,2-19,8 % mai mult comparativ cu martorul (fig. 3). 
La concentraţii mai mici - 0,5-5,0 mg/L a nanoparticulelor TiO2, efectul de stimulare 
asupra acumulării β-glucanilor lipseşte.

Rezultatele analizei modificării conţinutului de pigmenţi carotenoidici, care 
reprezintă compuşi cu proprietăţi antioxidante, indică că pe durata cultivării levurii 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30, acesta este în scădere direct proporţională 
cu concentraţia NPs TiO2. Reducerea semnificativă a pigmenţilor se observă 
în toate variantele experimentale, mai semnificativă fiind varianta de mediu  
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suplimentat cu 15 mg/L nanoparticule, în care conţinutul de pigmenţi s-a redus  
cu  67 %  (fig. 4). Posibil, unul din mecanismele blocării formării pigmenţilor 
carotenoidici constă în afectarea de către radicalii liberi a segmentelor membranei  
celulare ce răspund  de sinteza carotenoidelor. 

Figura 3. Conţinutul de β-glucani în biomasa Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20  la 
cultivare în prezenţa nanoparticulelor TiO2

Pentru a stabili rolul NPs TiO2 în cultivarea levurii pigmentate Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30 a fost efectuată analiza corelaţională dintre concentraţiile nanoparticulelor 
utilizate şi conţinutul de carotenoide. Dependenţa dintre concentraţiile NPs TiO2 
utilizate la cultivarea tulpinii de levuri este exprimată prin coeficientul de determinare 
de R2 = 0,67. Prin urmare în 67 % de cazuri, concentraţia de nanoparticule determină 
acumularea de pigmenţi carotenoidici. 

Figura 4. Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra conţinutului de carotenoide la tulpina 
Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.

Atrage atenţie faptul că, sub influenţa nanoparticulelor TiO2 proporţia dintre 
cantitatea de caroten, torulină, torularhodină nu se modifică esenţial, în majoritate fiind 
β-carotenul (fig. 5). Acest fenomen ne indică că nanoparticulele dioxidului de titan nu 
afectează căile de formare a carotenoidelor pigmentate conform cărora β-carotenul este 
predecesorul torulinei, iar torulina - predecesorul torularhodinei, dar presupunem că 
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influenţează procesul de biosinteză a altor componente, cum ar fi formarea compuşilor 
incolori cu lanţul de carbon C40 care stau la baza fazelor următoare de ciclizare şi formare 
a lanţurilor de atomi ai carbonului mai mari de C40 [21].

Figura 5. Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra conţinutului de β-caroten, torulină, 
torularhodină la tulpina Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30.

Astfel, în premieră au fost efectuate cercetări pentru stabilirea posibilităţii de 
utilizare a nanoparticulelor TiO2 în biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii unor 
componente polizaharidice şi pigmenţilor carotenoidici. Rezultatele obţinute au 
demonstrat eficienţa utilizării nanoparticulelor TiO2 la cultivarea tulpinii Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-18 pentru sporirea capacităţilor de biosinteză a carbohidraţilor 
totali şi manoproteinelor şi a tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 pentru 
elevarea randamentului de acumulare a β-glucanilor. Reducerea semnificativă a 
conţinutului de pigmenţi observată în toate variantele experimentale cu Rhodotorula 
gracilis CNMN-Y-30 indică necesitatea examinării mai minuţioase a influenţei altor 
concentraţii a nanoparticulelor. 

Concluzii
Nanoparticule TiO2 nu modifică semnificativ procesul de acumulare a carbohidraţilor 

la tulpinile Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi Rhodotorula gracilis 
CNMN-Y-30, dar în concentraţii de 10,0 – 15,0 mg/L pot asigura o înmagazinare 
pronunţată a carbohidraţilor totali şi manoproteinelor la tulpina Saccharomyces  
cerevisiae CNMN-Y-18.

Sporirea randamentului de acumulare a β-glucanilor la tulpina Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-20, se produce la cultivare pe mediul nutritiv suplimentat cu 
nanoparticulele dioxidului de titan în concentraţii de 10,0 - 15,0 mg/L.

 Nanoparticulele TiO2 manifestă efect de toxicitate asupra acumulării pigmenţilor 
carotenoidici β-caroten, torulină, torularhodină la tulpina Rhodotorula gracilis CNMN-
Y-30, factorul concentraţiei este unul determinant, coeficientul de determinare este 
de R2 = 0,67. Proprietăţile depistate ale NPs TiO2 prezintă oportunitate de aplicare în 
biotehnologia cultivării levurilor şi obţinerii unor componente polizaharidice.

Investigaţiile au fost realizate în cadrul proiectului 15 817 05 16A finanţat  
de CSŞDT al AŞM.
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OPORTUNITĂŢI DE UTILIZARE A TANINURILOR VEGETALE 
INTACTE ŞI MODIFICATE LA TRATAREA AFECŢIUNILOR DE 

ORIGINE MICROBIANĂ
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Rezumat
În lucrare sunt prezentate date cu privire la oportunităţile de utilizare a taninurilor 
vegetale la tratarea afecţiunilor de origine microbiană. Preparatul Enoxil, elaborat în 
baza taninurilor din seminţe de struguri, manifestă activităţi atât antibacteriene cât şi 
antifungice. Sunt prezentate concentraţiile minime inhibitorii şi bactericide/fungicide, 
unele mecanisme antimicrobiene şi timpul eficient de acţiune ale compusului Enoxil. 
Pe baza preparatului menţionat a fost elaborată o cremă care manifestă proprietăţi 
antimicrobiene şi prezintă avantaje din punct de vedere al utilizării practice, cât şi 
beneficii comerciale datorită preţului redus, comparativ cu alte creme cu proprietăţi 
antimicrobiene.
 Cuvinte cheie: taninuri, antibacterian, antifungic, preparat.
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Introducere 
Este cunoscută utilizarea agenţilor chimici cu proprietăţi de inhibitori, reducători sau 

chiar inactivatori ai creşterii microorganismelor, în calitate de procedee tradiţionale de 
control al acestora. Substanţele naturale antimicrobiene de diversă origine - microbiană, 
animală sau vegetală, cu acţiune bacteriostatică/fungistatică sau bactericidă/fungicidă 
măresc durata de păstrare a produselor alimentare şi previn problemele legate de 
sănătate, gust neplăcut, schimbarea culorii, de regulă, cauzate de sistemele enzimatice 
sau metabolice ale microorganismelor care şi conduc la alterarea alimentelor [9, 23]. 
În legătură cu aceasta, aplicarea conservanţilor are un rol important pentru siguranţa 
produselor alimentare [34].

Plantele superioare produc sute de mii de diverşi compuşi chimici cu diferite 
activităţi biologice, având şi importante roluri ecologice. Acestea manifestă o abilitate, 
practic, nelimitată de sinteză a substanţelor aromatice, majoritatea din care sunt 
fenoli sau substituenţii săi derivaţi prin oxidare [26]. Taninurile izolate din plante 
posedă activităţi toxice pronunţate împotriva bacteriilor, din care motiv acestea  
prezintă interes farmacologic [3].

Unele specii de plante, de exemplu Rhizophora apiculata sunt înalt apreciate 
pentru capacitatea de a produce cantităţi mari de taninuri [12]. S-a constatat că 
extractele alcoolice de rodii posedă acţiune antibacteriană faţă de un spectru larg de 
specii, ca: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella dysenteriae, Enterobacter 
cloacae, Pseudomonas fluorescens, Proteus vulgaris, Alcaligenes faecalis, Serratia 
marcescens, Enterobacter aerogenes, Arthrobacter globiformis, Micrococcus luteus, 
M. roseus, Bacillus cereus, B. subtilis, B. coagulans, Mycobacterium phlei [1], 
iar punicalagina izolată din coaja fructului de rodii manifestă acţiune antifungică  
împotriva Candida albicans [5].

Taninurile prezintă polifenoli naturali ai plantelor ce se pot combina cu proteine şi 
alţi polimeri, formând complecşi stabili, cu molecule mari: 500…3000 kD. Se consideră 
că unele grupări hidroxil fenolice localizate pe suprafaţa moleculelor taninice, conferă 
acestora proprietăţi biologic active, datorită cărora sunt aplicate la tratarea diferitor 
maladii umane, printre care diareea, ulcerele gastrice, muşcăturile de şarpe [24]. 
Taninurile extrase din scoarţa de Rhizophora apiculata şi separate ulterior în taninuri 
hidrolizabile şi condensate au demonstrat că doar cele hidrolizabile manifestă activităţi 
pronunţate antibacteriene şi antifungice, dar depind în mare măsură de concentraţia 
minimă de inhibiţie şi cea bactericidă/fungicidă [14]. 

Taninurile izolate din Anacardium occidentale obstrucţionează aderenţa 
tulpinilor de bacterii la sticlă în prezenţa sucrozei, cel mai mare potenţial de inhibiţie 
manifestându-se în cazul speciilor S. sanguis şi L. casei [31]. Compuşii din plantele 
Solanum trilobatum Linn deţin activitate antibacteriană pentru S. aureus, Streptococcus 
pyogenes, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris şi Escherichia 
coli, motiv pentru care prezintă interes farmacologic. S-a constatat că concentraţiile 
minime inhibitorii ale taninurilor au variat în intervalul 1,0 şi 2,0 mg/ml, iar cele 
bactericide - 1,5 şi 2,0 mg/ml [7]. Testarea extractelor frunzelor de Dichrostachys 
cinerea ce conţineau taninuri, alcaloizi şi glicozide au demonstrat că bacteriile gram-
pozitive au manifestat susceptibilitate mai înaltă decât cele gram-negative. 
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Diferenţa de sensibilitate a acestor 2 tipuri de bacterii se datorează particularităţilor 
de structură şi grosimii peretelui celular [36]. 

Taninurile condensate şi purificate din diverse specii de plante lemnoase, 
în concentraţii joase - 2, 4, 8 mg/ml şi înalte - 50 şi 100 mg/ml, au manifestat 
activităţi antibacteriene împotriva Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae şi 
Staphilococus aureus. La aplicarea concentraţiilor înalte ale extractelor taninice 
zonele de inhibiţie au variat, funcţie de specia de plantă din care s-au izolat. Astfel, 
sursa şi concentraţia prezintă factori definitorii ai activităţii antimicrobiene a 
taninurilor [10, 20]. Deoarece unele din extractele taninice ale plantelor au activităţi 
antimicrobiene pentru unii patogeni din produsele alimentare, ele ar putea servi ca  
aditivi alimentari alternativi [20]. 

Extractele taninice din frunzele de guava de 2,351 mg/g (în sol. de 30% etanol), 
de 1,728 mg/g (în etanol de 50%) şi de 1,835 mg/g (în etanol de 70%) au demonstrat 
activităţi antimicrobiene la testarea prin metoda difuziei în agar pentru 5 patogeni 
microbieni diferiţi din punct de vedere taxonomic: E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, 
Aspergillus niger şi C. albicans [19].

Datorită taninurilor din scoarţă, Endopleura uchii se utilizează la prepararea 
ceaiurilor împotriva miomului, artritei, diareei, cancerului etc., compuşii manifestând 
şi activităţi antioxidante, citotoxice şi antimicrobiene. 

 Mecanisme de acţiune. Substanţele antimicrobiene au diferite concentraţii de 
inhibiţie sau praguri de inhibiţii, care depind de ţinta lor specifică - peretele celular, 
membrana celulară, enzimele metabolice, sinteza proteică sau sistemele genetice. 
Mecanismul exact al activităţii antimicrobiene adesea este necunoscut sau incert. 
Ultimul aspect derivă şi din faptul că mecanismul iniţial adesea declanşează o succesiune 
de evenimente. De exemplu, distrugerea membranei celulare cauzează scurgerea 
conţinutului celular (inclusiv a electroliţilor), interferenţa acestora cu transportul activ 
al enzimelor metabolice, sau disiparea energiei celulare sub formă de ATP [27]. 

Există diverse ipoteze cu privire la mecanismele antimicrobiene ale taninurilor, 
cele mai plauzibile fiind: inhibiţia activităţii enzimatice prin formarea complecşilor cu 
substraturile bacteriene şi fungice, acţiunea directă a taninurilor asupra metabolismului 
microbian prin inhibiţia fosforilării oxidative - un mecanism care implică joncţiunea 
taninurilor cu diverşi ioni metabolici, ceea ce diminuează disponibilitatea ionilor 
esenţiali, necesari metabolismului microorganismelor [31,29]. Inhibarea creşterii 
bacteriilor este determinată de implicarea a câtorva mecanisme de acţiune ale taninurilor, 
aşa ca destabilizarea membranelor citoplasmatice sau plasmatice, inhibiţia enzimelor 
extracelulare microbiene şi a metabolismului, deprivarea de substratul necesar creşterii 
microbiene [11, 25]. Testarea taninurilor in vitro cu privire la activitatea antifungică 
împotriva C. albicans, un fung care poate cauza infecţii la oameni sau animale, a 
demonstrat prin microscopie electronică că celulele acestuia prezintă severe schimbări 
morfologice, în special, în peretele celular şi membrana celulară [14]. 

Inhibiţia totală sau parţială a creşterii diferitelor specii de bacterii şi drojdii, aşa 
ca: B. cereus, Erwinia sp., P. mirabilis, S. saprophyticus, P. aeruginosa, S. aureus, 
C.albicans etc. de către taninurile hidrolizabile se datorează interferenţelor acestora cu 
principiile active ale extractelor taninice [28, 30]. Conform autorului [31], taninurile pot 
acţiona prin inhibarea enzimelor extacelulare microbiene, interferând cu substraturile 
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necesare pentru creşterea bacteriană sau acţionând direct asupra metabolismului 
microbian prin inhibiţia fosforilării oxidative, sugerându-se astfel că aceste mecanisme 
sunt responsabile de proprietăţile bactericide.

Abilitatea compuşilor taninici de a produce dezintegrarea coloniilor bacteriene 
rezultă, probabil, din interferenţa lor cu peretele bacterian, astfel inhibându-se  
creşterea bacteriilor [33, 8].

Aplicarea taninurilor în medicină. Activitatea antimicrobiană şi antiaderentă a 
taninurilor izolate din Anacardium occidentale asupra biofilmului dentar bacterian 
s-a confirmat in vitro în cazul tulpinilor bacteriilor formatoare de biofilm dentar: 
Streptococcus mutans ATCC 25175, S. mitis ATCC 903, S. sanguis ATCC 15300, S. 
oralis ATCC 10557, S. salivarius ATCC 7073 şi Lactobacillus casei ATCC 9595, prin 
aceasta confirmându-se oportunitatea de tratament alternativ în procesele inflamatorii 
din stomatologia clinică [19]. 

Taninurile condensate, izolate din seminţe de struguri cunoscute ca proantocianidine, 
reprezintă o grupă de substanţe naturale cu structură polifenolică. Compuşii posedă un 
spectru larg de activităţi biologice, prezenţa lor în dieta umană fiind considerată ca o 
măsură preventivă în combaterea diferitor maladii severe cum ar fi cancerul şi ictusul 
cerebral. În mod cronologic, prima sursă de taninuri condensate explorată a fost scoarţa 
de pin, ulterior acest rol revenind seminţelor de struguri, graţie disponibilităţii acestora 
în cantităţi industriale. Astfel, pe piaţa produselor secundare vinicole a apărut un şir de 
extracte din seminţe de struguri care prezintă surse sigure de taninuri. Aceşti compuşi 
au un rol semnificativ în calitate de repelenţi pentru protecţia plantelor contra agenţilor 
patogeni şi diverşilor dăunători [35]. Datele din literatură demonstrează că taninurile au 
acţiune protectoare în cazul degradării oxidative a ADN-ului, precum şi acţiune benefică 
în inhibarea preventivă a carcinogenezei [32]. De rând cu proprietăţile lor antioxidative, 
proantocianidinele pot influenţa eliberarea oxidului de azot de către celulele endoteliale 
[38]. Posedând aceste mecanisme de acţiune, compuşii polifenolici din produsele 
vinicole au fost prezentaţi în diferite publicaţii ca substanţe cu acţiune antibacteriană, 
antivirală, anticarcinogenică, antiinflamatorie, antialergică şi vasodilatatoare [15].

Din cauza că majoritatea enotaninurilor extrase sunt solubile în alcool, dar nu şi 
în apă a devenit necesară elaborarea unui procedeu de hidrosolubilizare a lor, astfel, 
ulterior, soluţiile apoase de enotaninuri fiind aplicabile în practica medicală. Procedeul 
elaborat constă în interacţiunea peroxidului de hidrogen cu enotaninurile alcool 
solubile, la temperatura de 70…100ºC. Ca rezultat al proceselor fizice şi fizico-chimice 
peroxidul de hidrogen rupe lanţul polimeric al enotaninurilor formând compuşi noi, 
care conţin grupe funcţionale carboxilice, peroxidice, alcoolice, fenolice, aldehidice, 
cetonice şi esterice, astfel obţinându-se compuşi organici solubili în apă cu gust 
astringent. Soluţia apoasă de enotaninuri de 2% are pH 2,1…2,4. Prezenţa grupelor 
carboxilice s-a demonstrat prin titrări bazice, iar a grupărilor polare acide, peroxidice, 
alcoolice, fenolice, aldehidice, cetonice, esterice - şi prin spectroscopia IR. Ca rezultat, 
s-a obţinut un nou produs chimic, numit de autori Enoxil [16]. 

Pornind de la cele menţionate, scopul cercetărilor a constat în elucidarea 
proprietăţilor antimicrobiene ale preparatului nou creat Enoxil, în vederea lărgirii 
spectrului de substanţe taninice, obţinute în baza materiei prime autohtone.
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Materiale şi metode
În calitate de material pentru cercetare au servit tulpini de microorganisme 

cu implicare severă în multe boli infecţioase – bacteriile gram-pozitive S. aureus, 
gram-negative E. coli, P. aeruginosa, P. vulgaris, fungul C. albicans. Culturile de 
microorganisme utilizate au prezentat atât tulpini izolate de la pacienţi ai Secţiei de 
Combustiologie a Spitalului Traumatologic Republican (P. aeruginosa), cât şi tulpini 
de referinţă ale Catedrei de Microbiologie, Imunologie şi Virusologie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu”: S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, Ps. aeruginosa 
ATCC 27853, P. vulgaris ATCC 6896 , C. albicans ГИСК 885. În experienţe s-au 
utilizat diverse medii de cultură - geloză peptonată, bulion peptonat, geloză Sabouraud, 
geloză Miuller-Hinton, bulion Sabouraud şi soluţia fosfat-tampon. Aseptizarea veselei, 
mediilor de cultură, apei distilate s-a efectuat conform metodelor standard.

Pregătirea inoculului bacterian şi fungic. Un volum de 1 ml de soluţie 
fosfat tampon se transferă cu pipeta în eprubeta cu geloză înclinată ce conţine 
cultură bacteriană, după care aceasta se agită, astfel obţinându-se o suspensie  
bacteriană de turbiditate înaltă. 

Titrarea preparatului prin metoda diluţiilor duble în serie. Conform datelor 
din literatură, valorile concentraţiei minime inhibitorii (CMI) sunt relevante pentru 
stabilirea gradului de activitate a preparatelor testate [2, 21].  

Rezultate şi discuţii
Prin cercetarea acţiunii preparatului Enoxil asupra bacteriilor E. coli, S. aureus,  

P. vulgaris, Ps. aeruginosa şi fungului C. albicans au fost puse în evidenţă CMI  
(Figura 1 A) şi concentraţia minimă bactericidă/fungicidă (CMB/CMF) (Figura 1 B). 

Datele prezentate denotă că Enoxilul prezintă proprietăţi atât antibacteriene, cât 
şi antifungice la concentraţii relativ joase. Concentraţia minimă de inhibiţie a Enox-
ilului pentru bacteriile testate se manifestă în limitele 0,15-0,3%, iar cea bactericidă 
– 0,3-0,6%. Pentru fungul C. albicans concentraţia minimă de inhibiţie este de 
0,3%, iar cea fungicidă – de 0,6%. Valorile CMI şi CMB/CMF pentru microorganis-
mele aflate în studiu au prezentat diferenţe de un ordin, cu excepţia bacteriei E. coli,  
pentru care aceşti indici au coincis.

Prin analiză corelaţională s-a constatat că gradul de dependenţă (r) între CMI (y) 
şi CMB/CMF (x) este semnificativ şi pozitiv, egal fiind cu 0,66. Analiza regresională 
care are valoare predictivă şi prezintă relaţia matematică a dependenţei a demonstrat că 
ecuaţia acesteia este: y=0,0923+0,3385 x (p≤0,05).

Stabilirea timpului de acţiune a Enoxilului în concentraţie bactericidă are mare 
importanţă practică. În scopul dat, asupra culturilor de E. coli şi S. aureus, aflate în 
faza de multiplicare exponenţială (peste 8 ore de la însămânţare) s-a adăugat Enoxil 
în raportul 9,7 ml de bulion peptonat: 0,3 ml de Enoxil 10%, după care la intervale de 
1, 2, 3, 4 şi 5 ore s-au efectuat însămânţări ale culturilor pe mediul geloză peptonată. 
Aprecierea efectelor acţiunii preparatului Enoxil a demonstrat diferenţe mari între 
variante. Astfel, s-a constatat că pentru E. coli, pe durata de acţiune a Enoxilului – 1, 
2, 3 ore, creşterea bacteriei era tot mai slabă, după 4 şi 5 ore semne de creştere nefiind 
constatate, ceea ce denotă că cultura a devenit neviabilă, adică timp de 4 ore Enoxilul 
exercită un efect bactericid puternic. 
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Fig. 1. Concentraţia minimă de inhibiţie (A) şi minimă bactericidă/fungicidă (B) 
a Enoxilului pentru unele microorganisme. Pe verticală: 1 – E. coli, 2 – S. aureus,  
3 – P. vulgaris, 4 – P. aeruginosa, 5 – C. albicans.

Pentru S. aureus s-a constatat aceeaşi tendinţă, însă efectul Enoxilului era, totuşi, 
mai diminuat decât în cazul E. coli, întrucât gradul de creştere a bacteriei era mai avansat 
după 2 şi 3 ore de acţiune a preparatului. Totuşi, după 5 ore S. aureus n-a prezentat 
viabilitate (tab. 1). Gradul de creştere a fost apreciat în limitele 0...4: 0 – lipsa creşterii, 
1 (+), 2 (++), 3 (+ + +), 4 (+ + + +), treapta 4 fiind nivelul maxim de creştere. 

Tabelul 1. Creşterea tulpinilor de bacterii E. coli şi S. aureus în dependenţă de durata 
de acţiune a preparatului Enoxil

E. coli Gradul de creştere S. aureus Gradul de creştere
Martor + + + + Martor + + + +
1 oră + + + 1 oră + + +
2 ore + + 2 ore + + +
3 ore + 3 ore ++
4 ore - 4 ore +
5 ore - 5 ore -

În biologia contemporană, microscopia electronică este utilizată la cercetarea 
analizei ultrastructurale şi morfologice în virusologie şi microbiologie, în studii 
ale medicinei moleculare şi patogenezei microbiene [37]. Metoda de microscopie 
electronică prezintă un potenţial considerabil pentru mai multe obiective ştiinţifico-
practice – izolarea selectivă şi analiza spaţială a microorganismelor in situ [17], 
investigarea retenţiei bacteriilor pe membranele poroase [13], numărarea electronică 
a sporilor de B. subtilis în timpul procesului de germinare, precum şi determinarea  
dimensiunilor  celulelor în creştere [22]. 

În cercetările noastre, preparatele au fost examinate la microscopul electronic 
SEM MAG la tensiune accelerată de 20 kv şi mărirea de 32000x. S-a urmărit stabilirea 
efectului concentraţiei bactericide (0,3%) de Enoxil asupra morfologiei celulelor 
bacteriene, modificărilor citoplasmatice şi, în particular, asupra peretelui celular care 
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are rol de barieră pentru diferiţi factori nocivi, inclusiv, pentru antibiotice (Figura 2). 
După cum se vede din Figura 2 C, sub acţiunea preparatului Enoxil s-a produs blocarea 
procesului de multiplicare a celulelor bacteriene de E.coli şi destabilizări ale peretelui 
celular. Totodată, au apărut sectoare de citoplasmă cu densitate electronică joasă,  
sub aspect de fulgi (Figura 2 D). 

Fig. 2 Aspectul bacililor de E. coli în varianta martor (A, B) şi  cu Enoxil 0,3% (C, D).

În scopul utilizării compusului nou elaborat - Enoxilului în dermatologie, a fost 
necesară elaborarea unei creme cu proprietăţi antimicrobiene. Componenţii de bază 
ai cremei au fost taninurile hidrosolubilizate chimic cu peroxid de hidrogen, untul de 
cacao, ceara, alcoolul cetilic, ceteareth-20, izopropilul miristat, glicerina, apa distilată. 

Avantajul cremei elaborate constă în faptul că poate fi aplicată topic mult mai comod 
decât la aplicarea Enoxilului sub formă de soluţie. Obţinerea produsului pe bază de cremă 
este benefică atât din punct de vedere terapeutic, cât şi din punct de vedere comercial, 
având un preţ mult mai redus comparativ cu alte creme cu proprietăţi antimicrobiene. 
La prepararea cremei, iniţial a fost obţinută faza uleioasă prin amestecarea următorilor 
componenţi: unt de cacao, ceară şi izopropil miristat, după care s-a adăugat alcoolul 
cetilic şi ceteareth-20. Faza uleioasă a fost supusă încălzirii la 60...700C. 

Testarea activităţii antimicrobiene a cremelor s-a efectuat conform metodei de 
difuzie în agar. Pentru aceasta, aproximativ 0,2 ml de suspensii microbiene standardizate 
pentru testare s-au amestecat cu 20 ml de agar topit pentru a conferi o densitate a 
populaţiei microbiene de 106 UFC ml-1. Agarul însămânţat a fost trecut în condiţii 
aseptice în vase Petri sterile şi lăsat pentru solidificare. Ulterior, s-au efectuat godeuri în 
agarul uscat cu diametrul de 8,0 mm, folosind o baghetă sterilă. Astfel, 0,1 g de cremă 
sau unguent au fost introduse în aceste cupe folosind spatule sterile. Preincubarea 
a durat 2 ore la temperatura camerei pentru difuzia cremei în agar. Ulterior, plăcile 
au fost incubate la 37°C timp de 24 ore şi 30°C timp de 48 ore pentru bacteriile S. 
aureus, P. aeruginosa, E. coli şi fungul C. albicans, respectiv, după care s-a stabilit  
diametrul zonelor de inhibiţie (tab. 2).

Tabelul 2. Activitatea antimicrobiană a cremelor cu enotaninuri modificate şi 
nemodificate chimic.

Produs
Diametrul zonei de inhibiţie, mm

S. aureus P. aeruginosa E. coli C. albicans
Cremă cu enotaninuri nemodificate 10,0 8,0 8,0 8,5
Cremă cu Enoxil 14,0 11,0 11,0 14,5
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În baza datelor din tabel se poate concluziona că cremele ce conţin taninuri 
hidrosolubilizate chimic au o eficienţă antimicrobiană mai mare decât cele ce conţin 
enotaninuri nemodificate, pentru tulpinile de bacterii şi de fung luate în studiu. 

Concluzii
1. Preparatul creat în baza enotaninurilor autohtone - Enoxilul prezintă proprietăţi 

atât antibacteriene, cât şi antifungice la concentraţii relativ joase. Concentraţia minimă 
de inhibiţie a Enoxilului pentru bacteriile testate se manifestă în limitele 0,15-0,3%, 
iar cea bactericidă – 0,3-0,6%. Pentru fungul C. albicans concentraţia minimă de 
inhibiţie a fost 0,3%, iar cea fungicidă – de 0,6%. Valorile CMI şi CMB/CMF pentru 
microorganismele aflate în studiu au prezentat diferenţe de un ordin, cu excepţia 
bacteriei E. coli, pentru care aceşti indici au coincis.

2. Analiza de microscopie electronică a pus în evidenţă faptul că la concentraţie 
bactericidă, preparatul Enoxil a produs mărirea permeabilităţii peretelui celular bacterian 
(E. coli) şi implicit blocarea procesului de multiplicare al celulelor bacteriene.

3. S-a constatat că pentru E. coli, pe durata de acţiune a Enoxilului – 1, 2, 3 
ore, creşterea bacteriei era tot mai slabă, după 4 şi 5 ore semne de creştere nefiind 
constatate, ceea ce denotă că cultura a devenit neviabilă. Pentru S. aureus s-a constatat 
aceeaşi tendinţă, însă efectul Enoxilului era, totuşi, mai diminuat decât în cazul E. 
coli, întrucât gradul de creştere a bacteriei era mai avansat după 2 şi 3 ore de acţiune a 
preparatului, lipsa de viabilitate constatându-se după 5 ore. Astfel, este evident efectul  
bactericid puternic al preparatului.

 4. Avantajul cremei elaborate constă în faptul că poate fi aplicată topic mult mai 
comod decât Enoxilul, sub formă de soluţie. Obţinerea produsului pe bază de cremă este 
benefică atât din punct de vedere terapeutic, ea prezentând o eficienţă antimicrobiană 
mai mare decât cremele ce conţin enotaninuri nemodificate, cât şi din punct de vedere 
comercial, deoarece are un preţ mult mai redus comparativ cu alte creme cu proprietăţi 
antimicrobiene.

 Mulţumiri: Autorii sunt recunoscători pentru suportul financiar acordat de Programul 
Cadru 7 al Uniunii Europene (FP7-People-IRSES-2013) conform acordului de grant  
cu nr. PIRSES-GA-2013-612484.
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EFECTUL NANOPARTICULELOR ZnO ASUPRA PARAMETRILOR 
BIOPRODUCTIVI AI TULPINII  BIOTEHNOLOGICE DE LEVURI 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE CNMN-Y-20 
Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Lucrarea oferă date noi despre efectul nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile de 10 
nm şi 30 nm asupra parametrilor bioproductivi la tulpina Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20. S-a stabilit că nanoparticulele ZnO cu dimensiunile de 30 nm, în 
concentraţie de 5 şi 10 mg/L, asigură sporirea moderată a cantităţii de carbohidraţi, 
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β-glucani, proteine, precum şi a activităţii catalazei în biomasa levurii Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-20 şi micşorează conţinutul de biomasă acumulată după 120 ore 
de cultivare, însuşiri care nu le posedă nanoparticulele ZnO cu dimensiunile de 10 nm. 
Rezultatele obținute în acest studiu pot servi drept suport pentru cercetările ulterioare 
efectuate în scopul modelării proceselor de biosinteză a principiilor bioactive de către  
microorganismele de interes .
Cuvinte cheie: Nanoparticule ZnO, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, prolificitate, 
biomasă, carbohidraţi, β-glucani, proteine, catalază.
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Introducere
Nanotehnologia are potentialul de a revoluţiona diferite domenii, inclusiv industria 

alimentară, farmaceutică şi cea cosmetică, dar şi cel al biotehnologiei microbiene. 
Nanoparticulele, datorită dimensiunilor reduse (1-100 nm) şi proprietăţilor unice 

chimice şi fizice, pot induce modificări substanţiale în diferite sisteme biologice. Astfel, 
conform datelor unor autori utilizarea nanoparticulelor în biotehnologia cultivării 
microorganismelor asigură sporirea capacităţii de absorbţie a nutrienţilor necesari şi 
implicit se pot produce modificări în procesele metabolice [3, 8, 13].

În prezent sunt descrise diferite tipuri de nanoparticule, astfel ca nanoparticulele 
metalice, nanoparticulele de oxizi metalici, nanoparticulele polimerice. Dintre toate 
acestea, nanoparticulele de oxizi metalici sunt precăutate drept cele mai versatile 
materiale, datorită proprietăţilor şi funcţionalităţii lor diverse. Printre diferitele 
nanoparticule de oxizi metalici, unele dintre cele mai preferenţiale sunt nanoparticulele 
oxidului de zinc (ZnO). Acestea au propria lor importanţă datorită aplicaţiilor lor 
diverse [15]. În special, nanoparticulele oxidului de zinc sunt, frecvent, utilizate ca 
bioprodus antimicrobian. La fel, nanopartuculele ZnO cu dimensiunile medii de ~50 ± 
10 nm, testate pe ciuperci patogene în concentraţie de 100 mg/L, au demonstrat efect 
antimicotic evident [7]. Oxidul de zinc (ZnO), datorită proprietăţilor sale antimicrobiene 
este încorporat într-o varietate de produse farmaceutice cu aplicaţii dermatologice, în 
creme, loţiuni şi unguente [11].

Reieşind din faptul că reglarea creşterii, dezvoltării şi productivităţii levurilor se 
află sub controlul diferitor factori de cultivare, tot mai multe cercetări sunt orientate 
spre elucidarea căilor de reglare a proceselor de cultivare şi capacităţilor de biosinteză 
a microporganismelor de interes biotehnologic. Cele expuse, au argumentat scopul 
cercetărilor noastre, cel de a stabili caracterul acţiunii nanoparticulelor ZnO asupra 
parametrilor bioproductivi ai tulpinii biotehnologice de levuri Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20 producător activ de β-glucani.

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu s-a utilizat tulpina de levuri Saccharomyces 

cerevisiae CNMN-Y-20 - producător de β-glucani, depozitată în colecţia Laboratorului 
Biotehnologia Levurilor şi în Colecţia de Microorganisme Nepatogene a Institutului de 
Microbiologie și Biotehnologie al AŞM [4]. 
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Nanoparticulele ZnO cu dimensiunile de 10 şi 30 nm, stabilizate în polivinilpirolidon 
(PVP) au fost oferite pentru studiu de către cercetătorii Institutului de Inginerie 
Electronică şi Nanotehnologii al AŞM. Nanoparticulele s-au adăugat la cultura de 
levuri sub formă de emulsie, în concentraţiile de 0,5, 1,0, 5,0, 10 şi 15 mg/L mediu 
YPD în momentul inoculării cu materialul semincer. În calitate de martor a servit  
varianta fără aplicarea nanoparticulelor.

Pentru cultivarea submersă a levurilor s-au utilizat mediile de fermentaţie 
specifice tulpinilor în studiu - YPD şi must de malţ [2]. Cultivarea submersă s-a 
efectuat în baloane Erlenmeyer cu capacitatea de 1,0 L, care au fost plasate pe 
un agitator, viteza de rotaţie fixată la 200 rot/min, fiind respectaţi parametrii: 
temperatura de 250C, gradul de aerare 80,0...83,0 mg/L, durata de cultivare 
submersă 120 ore. Mediul lichid de fermentare s-a însămânţat în volum de 5% cu  
concentraţia  inocului de 2 x10 6 celule/ ml.

Numărul de celule dezvoltate pe mediul lichid s-a determinat spectrofotometric 
conform metodelor cunoscute [12]. Biomasa levuriană s-a determinat gravimetric 
[9]. Carbohidraţii totali în biomasa de levuri s-au determinat spectrofotometric, la 
lungimea de undă 620 nm, utilizând PG T60 VIS Spectrophotometer, în calitate de 
standard - reactivul antron şi D-glucoza [5]. β-glucanii au fost determinaţi gravimetric 
conform procedeului descris de Thammakiti S. et al. [14]. Proteinele s-au determinat 
spectrofotometric conform metodei Lowry O. et al. (1951) [10], utilizând în calitate de 
standard albumina cristalină din serul bovinelor. Activitatea catalazei s-a determinat 
conform metodelor descrise de Aebi H. (1984), Шиманов В. Г. и др. (1995),  
Efremova N. ş.a. ( 2013), [1, 6, 16]. 

Conţinutul de oxigen s-a măsurat cu  Oximetrul portabil – Oxi-315i/SET 2B10-
0011 (2008). Valorile pH-ului mediului de cultivare s-au determinat la pH-metrul  
316i MeBketten WTW, Germania (2008).

Prelucrarea statistică a rezultatelor s-a realizat cu ajutorul setului de programe 
Statistica 7, veridicitatea în comparaţie cu martorul - p≤ 0,05.

Rezultate şi discuţii
Pentru studiul efectelor nanoparticulelor ZnO au fost selectaţi următorii parametri 

bioproductivi ai tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20: gradul de 
generare a prolificităţii levurii, acumularea biomasei celulare, conţinutul de carbohidraţi 
totali, de β-glucani, de proteine, precum şi activitatea enzimelor antioxidante.

Pentru caracteristica comparativă a efectelor nanoparticulelor în funcţie de 
dimensiuni, iniţial s-a cercetat gradul de proliferare a celulelor. Prolificitatea culturii 
s-a determinat după 6, 24 şi 48 ore de cultivare în profunzime. Rezultatele redate 
pe figura 1 demonstrează că sub influenţa nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile 
de 10 nm, în concentraţii de 0,5; 5 şi 15 mg/L, nu se produc devieri semnificative 
a multiplicării celulelor comparativ cu proba martor. În variantele experimentale 
cu utilizarea nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile mai mari (30 nm), gradul de 
proliferare al culturii de levuri prezintă devieri în raport cu martorul, îndeosebi după 
24 - 48 ore de cultivare în prezenţa concentraţiei de 5 mg/L care amplifică procesul de  
multiplicare cu 12-17% (fig. 1).
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Figura 1. Prolificitatea Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 la cultivare în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO cu diferite dimensiuni (concentraţiile 0,5, 5 şi 15 mg/L).

Biomasa este unul din parametrii bioproductivi importanţi ai culturii de levuri 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Aceasta a fost colectată la finele ciclului vital, 
după 120 ore de cultivare, prin centrifugare, şi supusă analizelor biochimice. Figura 2 
redă grafic conţinutul de biomasă acumulat al Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 
la cultivare în prezenţa nanoparticulelor ZnO cu diferite dimensiuni. Astfel, cantitatea 
de biomasă acumulat prezintă o stabilitate relativă pentru levura cultivată în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO cu dimensiuni diferite. Variaţii ale cantităţii de biomasă s-au 
observat la administrarea a 5, 10 şi 15 mg/L a nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile de 
30 nm. În aceste probe cantitatea de biomasă s-a diminuat cu 11-16 %.

În continuare a fost cercetat şi stabilit conţinutul de carbohidraţi totali şi cel al 
fracţiei de β-glucani în biomasa levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 
la cultivarea ei în prezenţa nanoparticulelor ZnO cu diferite dimensiuni. Analiza 
rezultatelor conţinutului de carbohidraţi a pus în evidenţă tendinţa de creştere a acestui 
indice în probele experimentale cu aplicarea nanoparticulelor de ZnO de 30 nm în 
concentraţiile de 5, 10 şi 15 mg/L. În acest caz, conţinutul de carbohidraţi totali s-a 
majorat cu 16,5 – 26,5% comparativ cu martorul. În variantele de cultivare a levurii 
în prezenţa nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile de 10 nm, valorile conţinutului de 
carbohidraţi totali au fost apropiate martorului (fig. 3).
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Figura 2. Cantitatea de 
biomasă a Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-20 
la cultivare în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO cu 
diferite dimensiuni.

Figura 3. Cantitatea de carbohiodraţi şi β-glucani în biomasa Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20 la cultivare în prezenţa nanoparticulelor ZnO cu diferite dimensiuni.

Rezultate similare s-au înregistrat şi în cazul β-glucanilor. Conţinutul de β-glucani 
în biomasa celulară din variantele cu utilizarea nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile 
de 30 nm a înregistrat un spor mai mare comparativ cu cel din variantele cu aplicarea 
nanoparticulelor cu dimensiunile de 10 nm. Creşterea maximală a conţinutului de 
β-glucani este specifică concentraţiilor nanoparticulelor ZnO de 5 - 15 mg/L, valorile 
experimentale fiind cu 11,5-15,2% mai înalte faţă de martor (fig. 3).

Proteinele, sunt, de asemenea printre constituienții bioactivi importanţi ai biomasei 
levuriene, alături de polizaharide, lipide şi acizi nucleici. Proteinele pot fi enzime 
care catalizează diferite reacţii biochimice, pot juca un rol important în menţinerea 
integrităţii celulare (proteinele din peretele celular). Sub acţiunea diferitor factori fizici 
(ultrasunete, radiaţii cu diferite lungimi de undă, căldură), factori chimici (acizi, baze, 
diferiţi solvenţi organici) sau mecanici (agitare), are loc fenomenul de modificare a 
structurii proteinelor, care poate fi reversibil sau ireversibil.

Din aceste considerente, ne-am propus a identifica efectul nanoparticulelor ZnO 
şi asupra conţinutului de proteine şi activităţii catalazei în biomasa celulară la levura 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Rezultatele obţinute demonstrează că conţinutul 
de proteine în biomasa celulară se modifică în funcţie de dimensiunile şi concentraţia 
nanoparticulelor utilizate. Pentru nanoparticulele cu dimensiunile mai mici (10 nm) 
este specifică o micşorare relativă (cu 10,7-15,4%) a cantităţii de proteine, valori care 
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s-au observat la toate concentraţiile aplicate. Nanoparticulele ZnO cu dimensiunile mai 
mari (30 nm), aplicate în concentraţii de 1 - 10 mg/L prezintă un efect pozitiv mai clar 
conturat, astfel că cantitatea de proteine în aceste variante experimentale atinge valori 
cu 10 - 25,8% mai mari, decât cantitatea de proteine determinată în martor (fig. 4).

Figura 4. Cantitatea de 
proteine în biomasa Sac-
charomyces cerevisiae  
CNMN-Y-20  la cultivare 
în prezenţa nanoparti-
culelor ZnO cu diferite 
dimensiuni.

Similar conţinutului de proteină, nanoparticulele ZnO au provocat o intensificare 
evidentă a activităţii catalazei, valorile maximale fiind atinse în cazul utilizării 
nanoparticulelor ZnO cu dimensiunile de 30 nm, care în concentraţie de 5 mg/L asigură 
intensificarea cu 28% a activităţii catalazei faţă de cea apreciată în martor. Pentru 
nanoparticulele cu dimensiunile de 10 nm, activitatea catalazei înregistrată în variantele 
experimentale este mai joasă cu până la 38,6% faţă de cea a martorului (fig. 5). 

Figura 5. Activitatea 
catalazei Saccharomyces 
cerevisiae CNMN-Y-20 
la cultivare în prezenţa 
nanoparticulelor ZnO cu 
diferite dimensiuni.

Generalizând rezultatele obţinute în acest studiu putem deduce, că parametrii 
bioproductivi ai tulpinii de levuri de interes biotehnologic Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20, la cultivare în prezenţa nanoparticulelor ZnO, se modifică în funcţie 
de dimensiunile şi concentraţiile utilizate. Nanoparticulele ZnO cu dimensiunile 
de 30 nm, în concentraţie de 5 şi 10 mg/L, asigură sporirea moderată a cantităţii de 
carbohidraţi, β-glucani, proteine, precum şi a activităţii catalazei în biomasa levurii 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi iniţiază o micşorare relativă a conţinutului 
de biomasă celulară. Pentru sporirea randamentului procedeelor de cultivare dirijată a 
tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 se recomandă nanoparticulele ZnO cu 
dimensiunile de 30 nm cu utilizarea concentraţiilor de 5 -10 mg/L ale acestora.
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Concluzii
Nanoparticulele ZnO cu dimensiunile de 30 nm, în concentraţie de 5, 10 şi 15 mg/L, 

aplicate la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, prezintă un efect de stimulare 
a biosintezei proteinelor, carbohidraţilor, β-glucanilor pe fonul micşorării acumulării 
biomasei, după 120 ore de cultivare, însuşiri care nu le manifestă nanoparticulele ZnO 
cu dimensiunile de 10 nm. 

Rezultatele obţinute la stabilirea caracterului acțiunii nanoparticulelor ZnO asupra 
proceselor biosintetice la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 pot servi ca suport 
pentru cercetările ulterioare efectuate în scopul modelării proceselor de biosinteză a 
principiilor bioactive de către microorganismele de interes biotehnologic.

Bibliografie
1. Aebi H. Catalase in Vitro. In: Methods in Enzymology, 1984, no. 105, p. 121-126. 
2. Aguilar-Uscanga, B.; Francois, J.M. A study of the yeast cell wall composition 

and structure in response to growth conditions and mode of cultivation. //Letters in Applied 
Microbiology, 2003, 37, 268-274. 

3. Ban Deependra Kumar, Subhankar Paul. Zinc Oxide Nanoparticles Modulates the 
Production of β-Glucosidase and Protects its Functional State Under Alcoholic Condition 
in Saccharomyces cerevisiae. //Appl. Biochem Biotechnol, 2014, 173:155–166 DOI  
10.1007/s12010-014-0825-2

4. Chiseliţa O., Usatîi A., Taran N., Rudic V., Chiseliţa N., Adajuc V. Tulpină de 
drojdie Saccharomyces cerevisiae – sursă de β-glucani. Brevet de invenţie MD 4048.  
MD-BOPI, 6/2010. 

5. Dey, P.; Harborne, J. Methods in Plant Biochemistry. //Carbohydr. Academic Press, 
1993, vol. 2, 529 p. 

6. Efremova N., Usatîi A., Molodoi E. Metodă de determinare a activităţii catalazei. 
Brevet de invenţie 4205 MD, BOPI nr. 2/2013, p. 26.

7. El-Diasty Eman M., Ahmed M.A, Nagwa Okasha, Salwa F. Mansour, Samaa I. 
EL-Dek, Hanaa M. Abd el-Khalek, Mariam H. Youssif. Antifungal activity of Zinc Oxide 
Nanoparticles against dermatophytic lesions of cattle. //Romanian J. Biophys., Bucharest, 2013,  
Vol. 23, No. 3, P. 191–202

8. Joël Coulon, Ilan Thouvenin, Fadi Aldeek, Lavinia Balan, Raphaël Schneider. 
Glycosylated Quantum Dots for the Selective Labelling of Kluyveromyces bulgaricus 
and Saccharomyces cerevisiae Yeast Strains. //J. Fluoresc, 2010, 20, 591–597. DOI  
10.1007/s10895-009-0590-8

9. Liu Hong-Zhi., et al. Statistical optimization of culture media and conditions 
for production of mannan by S. cerevisiae. //Biotech. and Bioprocess Engineering, 2009,  
vol. 14(5), 577-583. 

10. Lowry O., Rosebough N., Farr A. et. al. Protein measurment with the folin phenol 
reagent. //J. Biol. Chem., 1951, vol. 193, p. 265-275. 

11. Martinez, F.E., J. Negrete, V.G. Torres. Structure and properties of Zn-Al-Cu alloy 
reinforced with alumina particles. //Mater. Des., 2003, 24, 281–286.

12. Mitchell Desma N., Hilary Arnold Godwin, Elizabeth Claudio. Nanoparticle Toxicity 
in Saccharomyces cerevisiae: A Comparative Study Using Au Colloid, Ag Colloid, and  
HAuCl4 • 3H2O in Solution. //Nanoscape, Spring 2004, Issue 1, 59-69. 

13. Rai, M. N., Duran (eds.), Metal Nanoparticles in Microbiology. DOI 10.1007/978-3-
642-18312-6_1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, 305 p.

14. Thammakiti, S.; Suphantharika, M.; Phaesuwan, T.; Verduyn. Preparation of spent 
brewer’s yeast β-glucans for potential applications in the food industry. //International Journal 
of Food Science&Technology, 2004, 39(1), 21-29.

Microbiologia şi Biotehnologia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

141

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

15. Vascem M., Umar A., Hahu Y.B. ZnO nanoparticles: Growth, properties, 
and application. //Metal oxide nanostructures and their applications. Metal Oxide 
Nanostructures and Their Applications. Edited by Ahmad Umar and Yoon-Bong Hahn. 2010,  
vol. 5, Chapter 4, p.1-36.

16. Шиманов В. Г., Мукинов Т. Х., Кучинский С.Ю., Аслидинов С.Д., Халиков 
Р.Ф. Способ определения активности каталазы в биологических объектах. Патент  
2027171, публ. 20.01.1995

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

141

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

ECOLOGIA ŞI GEOGRAFIA
 

CLASIFICAREA SOLURILOR REPUBLICII MOLDOVA. 
ARGUMENTĂRI ŞI EXPLICAŢII

Ursu Andrei

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Clasificarea solurilor Republicii Moldova a fost elaborată având ca scop principal 
posibilitatea utilizării patrimoniului pedologic, îndeosebi hărţile solurilor, şi, totodată, 
să fie adoptată pe principiile pedologiei contemporane. Сlasificarea a păstrat structura 
genetico-taxonomică clasică şi a inclus principiul denumirii solurilor pe baza caracterelor 
diagnostice a ambelor orizonturi (A, B). Clasificarea permite uşor trecerea de la o legendă 
la alta, traducerea termenilor, include termeni noi, deveniţi internaţionali, şi poate fi 
corelată cu Baza de Referinţă a Resurselor de Sol.
Cuvinte cheie: clasificarea, sol, clasă, tip, subtip, hartă, legendă, diagnostică.
Depus la redacţie:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresă  pentru  corespondenţă: Ursu Andrei, Institutul de Ecologie şi Geografie al  
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova;  
e-mail: snmss@mail.md, tel. (+373 022) 728426.

Introducere
Pedologia ca ramură a ştiinţelor naturale, este relativ tânără, în comparaţie cu 

botanica, zoologia, geologia, etc. Solul, ca obiect natural de sine stătător a fost 
conştientizat şi recunoscut datorită cercetărilor lui Vasilii Dokuceaev, până atunci fiind 
considerat doar strat superficial al rocilor geologice.

Concomitent cu dezvoltarea ştiinţei solului, au apărut tentative de grupare a 
diferitor soluri, au obţinut recunoştinţă mondială unii termeni forme – denumiri 
ale solurilor – cernoziom, podzol, solonceac, soloneţ, mai târziu – regur, marş, 
rendzină, smolniţă etc. Au fost propuse sisteme taxonomice şi grupări pedologice  
(clasă, tip, subtip, gen, varietate etc.).

Răspândirea la nivel internaţional a pedologiei genetice, extinderea cercetărilor, 
au evidenţiat lipsa unei clasificări universale a solurilor. În diferite ţări apar clasificări 
naţionale. Aceste clasificări întruneau principiile pedologiei genetice şi unele denumiri 
ale solurilor devenite internaţionale, în comun cu denumirile locale [12-14].

În 1960 apare clasificarea solurilor propusă de pedologii americani (a şaptea 
aproximaţie), bazată pe noi principii, grupări şi denumiri ale solurilor [8, 10].  
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Aceste principii au fost utilizate la crearea Legendei Hărţii mondiale a solurilor, elaborată 
de FAO [9]. Însă o clasificare recunoscută la nivel mondial nu a fost elaborată, şi pentru 
a introduce un nivel comun între Legenda FAO şi clasificările naţionale a fost propusă 
„Baza Mondială de Referinţă a Resurselor de Sol” [1].

Materiale şi comentarii
În Republica Moldova, în decurs de câteva decenii au fost efectuate diverse 

şi ample cercetări ale solurilor, elaborate hărţi pedologice la diferite scări, iniţiate 
de Nicolae Dimo [19]. La cartografierea solurilor a fost utilizată preponderent  
Clasificarea solurilor oficială a URSS [21].

În rezultatul cercetărilor au fost elaborate diferite tipuri de hărţi pedologice: pentru 
gospodăriile agricole la scara 1:10.000 (plantaţiile pomi-viticole - 1:5.000), raioanele 
administrative - 1:50.000 şi republică - 1: 200.000. Pe baza hărţilor gospodăriilor 
agricole au fost alcătuite hărţi cadastrale cu notele de bonitate ale solurilor. 

După declararea Independenţei, trecerea documentaţiei oficiale la limba de stat 
a evidenţiat necesitatea traducerii legendelor pedologice şi nomenclaturii solurilor. 
Clasificarea precedentă utilizată prezenta unele dificultăţi şi necesita elaborarea unei 
noi clasificări ale solurilor. Noua clasificare nu numai permitea traducerea denumirilor, 
dar şi trecerea la unele noi principii, adoptate în pedologie la nivel mondial. Asemenea 
clasificare a fost elaborată, discutată şi adoptată de Societatea Naţională a Moldovei de 
Ştiinţa Solului [2, 9] (tab. 1) şi confirmată în calitate de document oficial prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova [3].

Elaborarea noii clasificări a necesitat abordarea unor noi principii, aplicarea 
unei noi termenologii. Scopul principal al clasificării elaborate a fost condiţionat de 
necesitatea utilizării eficiente a patrimoniului pedologic acumulat fără transformarea 
esenţială a legendelor şi conţinutului hărţilor existente. În acest scop au fost păstrate, 
pe cât a fost posibil, sistemul taxonomic şi nomenclatura clasică. Concomitent, au fost 
respectate principiile pedologice contemporane de denumire a solurilor fără ataşarea la 
condiţiile ecologice (eliminarea termenilor „de pădure”, „de luncă”, „de fâneaţă” ş.a.). 
Denumirile solurilor se formează numai în dependenţă de particularităţile şi proprietăţile 
lor individuale. Clasificarea solulurilor este bazată pe particularităţile diagnostice 
ale diferitor orizonturi, pe interdependenţa lor. Au fost propuse indexarea şi formula 
individuală pentru fiecare unitate genetică taxonomică. În scopul adoptării posibile la 
noua taxonomie au fost introduşi termeni noi (molic, cambic, rendzină). În clasificare 
au fost incluse soluri evidenţiate recent (vertisoluri, dermasoluri). Denumirile solurilor 
se bazează pe caracterele morfologice specifice, condiţionate de procesele genetice 
şi caracterele, particularităţile unităţilor taxonomice. Structura taxonomică propusă 
include 5 clase şi 13 tipuri de soluri devizate în 36 de subtipuri. 

Clasa solurilor reprezintă condiţiile esenţiale de formare şi dezvoltare, care 
orientează direcţia pedogenezei. Clasa solurilor automorfe este condiţionată 
de zonalitate, proprietăţile medii caracteristice tipului zonal. Litomorfismul este 
condiţionat de specificul rocii parentale, hidromorfismul - de surplusul de umiditate, 
halomorfismul - de prezenţa sărurilor solubile, iar solurile dinamomorfe se află în 
continuă transformare, inclusiv datorită activităţii antropice. Caracterele diagnostice 
sunt menţionate cu simboluri (cambic – c, eluvial – e, iluvial – i, molic – m, etc.).

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

143

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Componenţa tipologică, nomenclatura şi taxonomia clasificării actuale a solurilor 
Moldovei a fost condiţionată de următoarele obiectivităţi:

Solul brun a fost menţionat şi indicat cartografic pentru prima dată de savantul 
român Gh. Murgoci în anul 1909 cu denumirea de brun-roşcat [4]. Formarea 
solurilor brune este condiţionată de procesele de brumificare [16]. Pentru clasificarea 
diagnostică a acestor soluri a fost utilizată noţiunea „cambic” împrumutată din Sistemul 
Român de Clasificare a Solurilor [7] şi Baza Mondială de Referinţă pentru Resursele  
de Sol  [1]. Acest termen (c) indică transformarea morfologică a profilului fără 
diferenţierea texturală, neavând o legătură directă cu un proces pedogenetic. Profilul 
solului brun nu este diferenţiat, culoarea brună monotonă a orizontului A spre 
adâncime obţine nuanţe gălbui fără caractere de iluviere. Aceste soluri ocupă înălţimile 
predominante din Podişul Codrilor (380–430 m), având o dependenţă ecologică directă 
de pădurile de fag (Fagus silvatica) şi gorun (Quercus petracea) [5].

Solul brun în Codrii Moldovei este reprezentat de două subtipuri-tipic 
(AcBc) şi luvic (Ac/eBc). Subtipul luvic, amplasat altitudinal ceva mai jos  
(300–380 m), contactează cu solurile cenuşii, în profilul vertical evidenţiindu-se  
foarte  slab caractere de eluviere.

Solul cenuşiu a fost menţionat pentru prima dată de V. Dokuceaev (1883) în 
pădurea din apropierea satului Cuhureşti [20]. Caracterul general al acestui sol este 
divizarea profilului în orizonturi cu caractere eluviale (Ae) şi iluviale (Bi). Diferenţierea 
este rezultatul descompunerii mineralelor primare alumosilicate în SiO2 şi sescvioxizi 
(Al(Fe,/Mn)2O3), care se deplasează de torenţii gravitaţionali în orizontul B. În 
dependenţă de intensivitatea proceselor de diferenţiere condiţionat de regimul hidric, 
tipul de sol cenuşiu (AeBi) se divizează în 4 subtipuri. 

În regimurile cele mai umede şi cele reci se formează solurile cenuşii albice (Ae/aBi), 
intensiv diferenţiate, cu orizontul A albicios, în partea medie – cenuşiu tipice (AeBi) la 
contact cu cernoziomurile – cenuşii molice (Ae/mBi) cu conţinut majorat de humus în 
A (Ae/m) şi diferenţiere slab pronunţată. Pe rocile argiloase grele solurile cenuşii se 
deosebesc prin caractere vertice şi formează subtipul cenuşiu vertic (AeBi/v).

Toate solurile cenuşii se formează sub păduri de foioase, preponderent stejărişuri 
(Quercus robur) cu diferite amestecuri – în zona Silvostepei de Nord cu cireş (Cerasus 
avium), în Centru - cu carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer platanoides), jugastru 
(Acer campestre), tei (Tilia tomentosa, Tilia cordata) etc., la periferie - cu participarea 
arbuştilor şi covorului ierbos. 

Cernoziomul este solul predominant pe teritoriul Republicii Moldova, ocupând 
până la ¾ din suprafaţă. Privitor la solurile Moldovei, noţiunea de „cernoziom” a fost 
menţionată prima dată de A. Meier în anul 1794 [16].

Profilul vertical al cernoziomului se deosebeşte prin culoarea negricioasă, structura 
granulară grăunţoasă şi grosimea stratului humifer (≈100 cm). Caracterul diagnostic a 
fost numit molic (m) (humificat, structurat) – termen împrumutat din Sistemul Român 
de Clasificare [7] şi Baza Mondială de Referinţă [1]. Ca şi noţiunea „cambic”, acest 
termen nu exprimă rezultatul numai a unui proce,s ci şi a unui complex de procese 
caracteristice cernoziomului. Cernoziomul este humificat, conţine humatul de calciu 
atât în orizontul A, cât şi în B (AmBm). În cadrul arealului cernoziomului, regimurile 
hidrice şi termice sunt diferite, în dependenţă de condiţiile zonale. În partea de nord 
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regimul hidric al cernoziomului este preponderent percolativ, la sud nepercolativ, 
parţial exudativ. Din aceste motive transportul sărurilor solubile este diferit. Un indice 
caracteristic este nivelul carbonaţilor, care pot fi spălaţi din profil sau sunt prezenţi de la 
suprafaţă. Pe acest caracter este bazată divizarea cernoziomurilor în subtipuri – levigate 
(AmBm/l), tipice (Am, Bm) şi carbonatice (Am/caBm).

La contact cu solurile cenuşii, sub păduri de stejar cu covor ierbos, se formează 
un subtip de cernoziom cu caracter tranziţional. În orizontul B se observă o acumulare 
slabă de particule fine (AmBm/l). Acest subtip a fost numit argiloiluvial – termen luat 
din Sistemul Român de Clasificare. În orizontul superior al acestor soluri se evidenţiază 
parcele nisipoase de SiO2 desgolite de humus. Din aceste considerente solul „podzolit” 
a fost numit cernoziom. Însă, unele cercetări au dovedit, că desgolirea parcelelor nu 
este condiţionată de „podzolire” – descompunere a mineralelor, iar acumularea argilei 
este condiţionată de procesul de „lessivaj” (transportarea particulelor fine).

Tabelul 1. Unităţile taxonomice şi indexarea orizonturilor.
Clasa Tip Index Subtip Index Gen (index)

1 2 3 4 5 6

A
ut

om
or

fe

Sol brun Ac Bc
tipic Ac Bc 

hidric (Bc/h), gleic (Bc/g)
luvic Ac/e Bc

Sol 
cenuşiu Ae Bi

albic Ae/a Bi
hidric (Bi/h), gleic (Bi/g), vertic (Bi/v)tipic Ae Bi

molic Ae /m Bi
vertic Ae Bi/v hidric (Bi/v/h), gleic (Bi/v/g)

Cerno-
ziom AmBm

argiloiluvial Am Bm/i vertic (Bm/i/v), hidric (Bm/i/h), gleic 
(Bm/i/g)

levigat Am Bm/l vertic (Bm/l/v), hidric (Bm/i/h), gleic 
(Bm/i/g)

tipic Am Bm/ca
salinizat (Am/s Bm/ca/s), natric (Am/n 
Bm/ca/n), hidric (Bm/ca/h), gleic (Bm/
ca/g)

carbonatic Am/ca Bm/
ca

salinizat (Am/ca/s Bm/ca/s), hidric (Bm/
ca/h), gleic (Bm/ca/g)

vertic Am Bm/v
levigat (Bm/v/l), carbonatic (Am/ca 
Bm/v/ca), salinizat (Am Bm/v/s), hidric 
(Bm/v/h), gleic (Bm/v/g)

L
ito

m
or

fe

Rendzină Am Ccl
levigată Am/l Ccl scheletic (Am/l/sc)

carbonatică Am/ca Ccl scheletic (Am/ca/sc)

Vertisol Av Bv
molic Av/m Bv carbonatic (Av/m/ca), natric (Bv/n), gleic 

(Bv/g)
ocric Av/o Bv hidric (Bv/h), gleic (Bv/g)

Dermasol AmACca
tipic AmACca

carbonatic Am/
caACca
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Tabelul 1 (Continuare). 
H

id
ro

m
or

fe
Sol 

cerno-
ziomoid

Am Bh
levigat Am/l B/h gleic (Bh/g), vertic (Bh/v)

tipic Am Bh/ca gleic (Bh/ca/g), vertic (Bh/ca/v)

Mocirlă Ah Bh
tipică Ah Bh salinizată (Ah/s Bh/s), vertică (Ah Bh/v)
gleică Ah Bh/g vertică (Ah Bh/g/v)
turbică Ah/t Bh gleică (Bh/t/g), vertică (Bh/t/v)

Sol  
turbos At Bt

tipic At Bt vertic (Bt/v)
gleic At Bt/g vertic (Bt/g/v)

H
al

o-
m

or
fe Soloneţ Aso Bn

molic Aso/m Bn vertic (Bn/v), salinizat (Aso/m/s Bn/s)
hidric Aso Bn/h vertic (Bn/h/v), gleic (Bn/h/g)

Solon-
ceac As Bs

molic As/m Bs natric (As/m/n Bs/n)
hidric As Bs/h natric (As/n Bs/h/n), gleic (Bs/h/g)

D
in

am
om

or
fe

Sol  
deluvial

I molic
hidric, natric, salic, vertic, gleic

II ocric

Sol  
aluvial

I molic

hidric, natric, salic, vertic, gleic
II stratificat
III hidric
IV turbic
V vertic

Sol  
antropic

molic puternic erodat, desfundat, irigat (salini-
zat), desecat (drenat), colmatat, reculti-
vat, decopertat, poluatocric

Pe contul argilelor fine, în cadrul arealelor cernoziomului, se formează soluri cu 
caractere vertice – vertisoluri (AvBv), sau cernoziomuri vertice (AmBmv). Orizontul 
superior (A) este molic, orizontul B – cu caracter vertic, cu fisuri şi slichensaide. 

Cernoziomul se consideră „solul stepei”, format în condiţiile covorului ierbos. 
Pe teritoriul Moldovei cernoziomurile sunt răspândite şi sub păduri – preponderent 
stejărişuri. Cu excepţia cernoziomului argiloiluvial, cernoziomuri levigate, tipice şi 
carbonatice se întâlnesc sub pădurile de stejar pufos (Quercus pubescens) cu diferite 
amestecuri de specii cu caracter xerofit (gârniţe).

Cernoziomurile actualmente ocupate de gârniţe pot avea diferită geneză. Este 
posibilă formarea lor sub fitocenoze ierboase ulterior ocupate de păduri (rezultat al 
expansiei pădurilor), sau formarea în condiţiile acestor păduri, care deseori conveţuiesc 
în comun cu covorul bogat de ierburi, inclusiv cu participarea negarei (Stipa) şi păiuşul 
(Festuca). Cernoziomurile sub păduri se deosebesc prin conţinutul majorat de humus 
(moderat humifere şi humice) şi structură granulară bine pronunţată. Aceste soluri au 
fost numite cernoziomuri xerofite de pădure [22], spre deosebire de cele formate în 
stepă, tradiţional numite obişnuite.

Clasa solurilor litomorfe include trei tipuri, formarea cărora este condiţionată de 
specificul rocilor parentale – rendzine, vertisoluri şi dermasoluri. 

Rendzinele reprezintă tipul de sol format pe calcare. Spre deosebire de rocile 
sedimentare, rocile calcaroase cu greu se supun proceselor de alterare, care deseori 
se produc doar în stratul superior. Rendzina este un sol cu profil puţin profund, ca 
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regulă fără orizontul de tranziţie (AC). Solul ca atare constă din orizontul A humificat 
şi structurat, care practic brusc trece în rocă de solificare (C). În clasificările precedente 
aceste soluri se numeau humico-carbonatice. Termenul „rendzină” este de origine 
poloneză, utilizat în Sistemul Român [7], Taxonomic [10], Baza de Referinţă [1]. Pe 
pantele nordice umbrite, pe asemenea soluri răspândite în complexe cu fragmente de 
rocă şi straturi calcaroase se instalează păduri de stejar, solurile devin levigate (Am/lCcl). 
Pe pantele sudice intens însorite, se instalează asociaţii de plante ierboase pietrofite  
pe rendzine calcaroase (Am/caCcl).

Vertisolul. Argilele grele impermiabile foarte greu se supun proceselor 
pedogenetice. Pe aceste roci se formează un tip specific de sol vertic (AvBv), ambele 
orizonturi a căruia păstrează proprietăţile rocilor. Denumirea acestor soluri vine de la 
noţiunea de „vertos”, învârtire. Se consideră, că în stare uscată în soluri se formează 
fisuri adânci, în care nimereşte masa solului superficială humificată. În stare umedă 
solul humificat gonflează, presează roca adiacentă, care se deplasează în sus şi cu 
timpul masa solului se „învârteşte”. Acest proces la început problematic, a fost dovedit 
experimental [6, 11,15]. Solurile vertice se pot forma în anturaj silvic – ocrice (AvBv/o)  
sau de pajişte – molice (AvBv/m). Vertisolurile evidenţiate pe teritoriul Republicii 
Moldova nu corespund totalmente concepţiei de „verto”, învârtire. Ele se deosebesc 
prin diferite particularităţi tipice, condiţionate de proprietăţile rocilor parentale [23].

Orizontul superior al vertisolurilor molice au unele caractere ale cernoziomului, 
feţele de alunecare foarte rar au înclinaţie, ceea ce nu pot fi considerate urmări a 
„învârtirii”. Cu toate acestea, proprietăţile fizice şi regimurile acestor soluri sunt foarte 
specifice, deosebite. În clasificările precedente aceste soluri erau numite «слитые», 
compacte, slitoase, vertice şi evidenţiate preponderant la nivel de subtip.

În Baza de Referinţă vertisolurile constituie o grupă majoră cu răspândire largă în 
diferite regiuni [1]. Vertisolurile molice formează complexe cu cernoziomurile vertice, 
uneori soloneţizate. Vertisolurile ocrice prezintă rarităţi pedologice [15, 18].

Luând în consideraţie rezultatele cercetărilor recente, evidenţierea unor soluri cu 
caractere specifice în cadrul clasei de soluri litomorfe, propunem introducerea unui nou 
tip – dermasol şi excluderea subtipului “rendzină mărnoasă”. Dermasolul (AmACca) 
se divizează în două subtipuri – tipic AmACca şi carbonatic Am/caACca. Aceste 
soluri au fost stabilite sub diferite asociaţii de păduri în zona Codrilor (inclusiv făgete 
monodominante) pe diferite roci parentale.

Variabilitatea înveşilului de sol în multe regiuni cu predominarea cernoziomurilor 
este complicată de areale relative mici de soluri intrazonale – litomorfe, hidromorfe 
etc. Structura geologică a dealurilor Moldovei deseori prezintă alternarea straturilor de 
luturi, argile şi nisipuri fine. Argilile, în comun cu straturile calcaroase, condiţionează 
litomorfismul. Prezenţa straturilor nisipoase, care pot include straturi acvifere, şi care 
modifică esenţial condiţiile hidrologice,  conduc la formarea unor complexe de soluri 
cu surplus de umiditate – hidromorfe.

Clasa solurilor hidromorfe se formează în prezenţa şi cu participarea 
surplusului de umiditate. Această clasă include 3 tipuri de sol, care se formează în 
diferite condiţii hidrologice. Pe arealele de sol unde periodic sau permanent persistă 
un surplus de umezeală se formează soluri cernoziomoide, pe mlaştine – mocirlele,  
în cazuri subacvatice – solurile turbice.
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Solul cernoziomoid. Prezenţa apei freatice la mică adâncime crează regimul specific 
hidric al solului, contribuie la dezvoltarea intensă a vegetaţiei ierboase, acumularea şi 
conservarea humusului. Profilul solurilor pe arealele cu surplus de umiditate are aceeaşi 
structură morfologică a solurilor cernoziomoide, este asemănătoare cernoziomului, 
deosebindu-se prin conţinutul de humus majorat, structură grosieră şi mai puţin 
hidrostabilă, regimul hidric – care în orizontul B periodic stagnează şi condiţionează 
unele caractere specifice (pete ruginoase).

Aceste soluri în clasificarea precedentă erau atribuite la cernoziomurile de fâneaţă 
(«лугово-черноземные, черноземно-луговые»). Solurile cernoziomoide se divizează 
în levigate (Am/lBh), cu regim hidric percolativ, şi tipice (Am/Bh/ca).

Mocirlele se formează pe areale mlăştinoase, sunt permanent sub 
influenţa apei, au regim anaerob, substanţa organică semidescompusă. 
Denumirea precedentă – «мочары». Se devizează în subtipuri – tipică (AhBh),  
gleică (AhBh/g) şi turbică (AhBh/t). 

Solul turbos se formează în condiţiile subacvale, anaerobe (AtBt). Aceste 
soluri pot fi tipice şi gleice (AtBt/g). Straturi de soluri turboase au fost stabilite în  
lunca Nistrului inferior [17].

Clasa solurilor halomorfe include solurile cu surplus de săruri solubile – 
soloneţurile (AsBs) şi solonceacurile (AsoBn). 

Solonceacurile conţin săruri solubile de la suprafaţă (>1%), formând o pelicolă 
albicioasă practic lipsită de stratul vegetal. 

Pe contul solurilor humificate, cernoziomuri sau cernoziomoide se 
formează solonceacuri molice (AsBs), pe contul mocirlelor – solonceacuri 
hidrice (AsBs/h). Solonceacurile se pot forma pe diferite elemente de relief, în  
prezenţa apelor mineralizate.

Soloneţurile sunt soluri alcaline, în complexul schimbabil al cărora bivalentul 
Ca este substituit parţial (peste 15%) de monovalentul Na. În condiţiile de stepă, pe 
contul solurilor cernoziomice se formează soloneţuri molice (Aso/mBn), în condiţii 
hidromorfe – soloneţuri hidrice (AsoBn/h). Clasa solurilor hidromorfe deseori formează 
complexe de soluri, în care predomină sau sărurile solubile (solurile salinizate), sau 
Na în complexul schimbabil (soloneţurile). Solurile halomorfe au fost menţionate  
de A. Zaşciuc, Grossul-Tolstoi, Dokuceaev [16].

Clasa solurilor dinamomorfe include diferite soluri, profilul şi componenţa 
cărora se transformă sub influenţa diferitor procese sau intervenţii. Ele nu au profil 
genetic stabil. Clasa solurilor dinamomorfe include 3 tipuri de formaţiuni pedologice 
de diferită provinienţă. La bazele versanţilor în văi, în rezultatul eroziunii se depun 
straturi de sol erodat de pe pante, fără ca solul să fie supus unor selectări. Tradiţional 
aceste formaţiuni se numesc deluviale.

Solul deluvial păstrează componenţa şi unele proprietăţi ale solului iniţial format pe 
pantă – conţinutul de humus, elementele biofile, parţial structura. Solurile transformate 
de eroziune de pe pantele cu soluri brune şi cenuşii conţin puţin humus cu culori brune 
sau cenuşii şi se numesc deluviale ocrice. În bazinele de acumulare pe pantele cărora 
sunt răspândite cernoziomurile la baza versanţilor şi în văi se formează soluri deluviale 
molice.
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În luncile râurilor torenţii apelor de scurgeri superficiale în decursul transportării 
maselor de sol, descompun consistenţa lor, separând particulele fine de cele grosiere. 
Primele sunt transportate spre partea inferioară a râului, particulele grosiere rămân pe 
loc sau se transportă la mici distanţe. Astfel materialul aluvial se descompune în diferite 
componente texturale, care se transportă şi se depun în diferite segmente a luncilor.

Solurile aluviale sunt foarte diferite după conţinut, textură etc. Şi pot fi divizate în 
5 subtipuri – molice (humifere), stratificate (cu profil format din straturi diferite după 
textură, componenţă, grosime etc.), hidrice, turbice (cu conţinut de material organic 
semidescompus) şi gleice (anaerobice, gleizate).

În clasa solurilor dinamomorfe sunt incluse solurile transformate tehnogenetic, 
apartenenţa genetică a cărora nu se evidenţiază. Profilul prezintă amestec de sol din 
diferite orizonturi cu masa rocilor parentale sau adiacente. Ele se deosebesc după 
textură, culoare, componenţa granulometrică.

Solul antropic include două subtipuri, care se deosebesc după provinenţa solului 
iniţial – pe contul solurilor cenuşii şi brune se formează soluri antropice ocrice, pe 
contul cernoziomurilor – antropice molice.

Divizarea tipurilor şi subtipurilor de sol în unităţi taxonomice inferioare se 
efectuează în dependenţă de conţinutul de humus, grosimea profilului, texturii, gradelor 
de eroziune, salinizare etc. [2].

Concluzii
Noua clasificare a solurilor Moldovei este alcătuită pe baza principiilor pedologiei 

genetice. În măsura posibilităţii au fost păstrate unităţile taxonomice superioare 
şi nomenclatura tradiţională. Concomitent au fost respectate cerinţele pedologiei 
contemporane referitor la denumirile solurilor pe baza proprietăţilor lor, utilizaţi termeni 
noi, inclusiv unităţile stabilite recent. Noua clasificare permite utilizarea patrimoniului 
pedologic acumulat în decurs de decenii, fără transformări taxonomice. Clasificarea 
permite traducerea directă a legendelor, utilizarea sistemelor şi notelor de bonitare, 
efectuarea lucrărilor de corectare a hărţilor pedologice. Varianta finală include un nou 
tip de sol – Dermasol, stabilit în rezultatul cercetărilor recente.
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ASPECTE ECOLOGICE, CHIMICO-TEHNOLOGICE ŞI 
ECONOMICE ALE MANAGEMENTULUI DEŞEURILOR

Bulimaga C. 

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Managementul inadecvat al deşeurilor menajere solide în mun. Chişinău în perioada 2000-
2010 a cauzat un impact ecologic de 98,3 mii lei (emisiile de seră), 143 mii lei (gazele de 
eşapament) şi economic de 34 mil. lei (costul transportului). Managementul adecvat al 
deşeurilor comunale (apelor reziduale) a permis reducerea impactului asupra mediului în 
rezultatul epurării acestora cu 29.076.653.187 lei. Aspectul ecologic al managementului 
deşeurilor industriale constă în reducerea pericolului de poluare a mediului cu compuşii 
metalelor grele din deşeurile galvanice, de la producerea traductorilor electrochimici şi 
din cele generate la centrala termică electrică nr.1
Cuvinte cheie: deşeuri comunale, deşeuri industriale, management al deşeurilor, aspectul 
chimic al managementului deşeurilor, aspecte ecologice. 
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Introducere 
Studiile privind managementul şi tratarea deşeurilor în Republica Moldova se 

efectuează în baza Directivei Cadru a Uniunii Europene 2008/98/CE privind deşeurile 
[19]. Directiva instituie cadrul legislativ pentru tratarea deşeurilor în Uniunea Europeană 
(UE). Obiectivul acesteea este de a proteja mediul şi sănătatea umană accentuând 
importanţa gestionării adecvate a deşeurilor şi utilizării tehnicilor de valorificare şi 
reciclare pentru a reduce presiunile asupra resurselor şi îmbunătăţirii acestora. Actul 
legislativ stabileşte ierarhia deşeurilor: prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare în 
alte scopuri - cum ar fi energia şi eliminarea. 

 În Republica Moldova (RM) domeniul protecţiei mediului este reglementat de circa 
35 de acte legislative şi peste 50 de hotărâri de Guvern. Managementului deşeurilor 
(MD) i se atribuie o importanţă deosebită şi în toate actele legislative sunt implementate 
principiile legislaţiei UE: Legea privind deşeurile de producţie şi menajere nr.1347 
din 09.10.1997, scopul căreia este reducerea şi reintroducerea maximală a deşeurilor 
în circuitul economic şi prevenirea poluării mediului [20]. În scopul îmbunătăţirii 
aspectului legal al gestionării deşeurilor, valorificării, eliminării şi depozitării deşeurilor 
în RM a fost elaborată şi adoptată prin Hotărîrea de Guvern nr. 248 din 10 aprilie 2013 
Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 [21]. 
Strategia dată are drept scop stabilirea direcţiei orientative a activităţilor de dezvoltare 
a infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru gestionarea conformă a deşeurilor în 
scopul protejării mediului şi sănătăţii populaţiei.

Pentru soluţionarea problemei deşeurilor a fost elaborată şi Strategia de gestionare 
integrată a deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, 
din 8 noiembrie 2011 [24]. Aspectele generale și cheia managementului integrat al 
deşeurilor o constituie sinteza direcţiilor principale de bază pentru Strategia privind 
managementul integrat al deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) care 
prevede includerea a 8 raioane din partea de sud a republicii. Scopul principal al acestei 
Strategii este instituirea unui sistem integrat și sigur de mediu și economic eficient, 
pentru gestionarea deşeurilor în regiune. 

Pentru soluţionarea problemei managementului deşeurilor (MD) a fost elaborat şi 
Programul Naţional de Producere mai Pură (NCPP Moldova) care se axează pe sporirea 
productivităţii resurselor şi performanţelor de mediu la întreprinderi şi organizaţii prin 
aplicarea conceptelor, metodelor, tehnologiilor şi politicilor de Eficientizare a Resurselor 
şi Producerii mai Pure (RECP) [23]. Obiectivul general al Programului Naţional de 
Producere mai Pură constă în sporirea productivităţii resurselor şi performanţelor de 
mediu la întreprinderile şi organizaţiile din Republica Moldova, astfel contribuind la 
Dezvoltarea Industrială Durabilă şi la Producerea şi Consumul Durabil.

Studii privind managementul deşeurilor au fost efectuate de autorul [22] prin 
abordarea problematică a deşeurilor menajere din perspectiva dezvoltarii durabile, 
prin integrarea principiilor și conceptelor abordării în managementul integrat al 
deşeurilor. Principalul scop este de a prezenta fluxurile de deșeuri și opţiunile de  
gestionare a acestora. 

Impactul ecologic al deşeurilor asupra mediului este determinat de mai multe 
caracteristici, dintre cele mai esenţiale fiind componenţa lor chimică. Aceasta implică 
impactul direct, ca rezultat al proprietăţilor chimice şi ecotoxice ale compuşilor chimici şi 
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impactul indirect, care rezultă de la noii compuşi, ce se formează în urma intercombinării 
şi degradării componentelor chimice primare şi secundare ale deşeurilor. 

Aspectul chimic al managementului deşeurilor reprezintă evaluarea riscului şi 
elaborarea modului de reducere a consecinţelor pe care le prezintă deşeurile pentru 
mediu. Informaţia privind componenţa şi proprietăţile chimice ale deşeurilor serveşte 
ca bază la determinarea categoriei şi gradului de toxicitate a acestora, preconizarea 
efectului ecologic negativ asupra mediului şi sănătăţii publice, gestionarea, valorificarea 
şi lichidarea lor cu un impact minim asupra mediului.

În cadrul elaborării bazei ştiinţifice [10], al conceptului de management al deşeurilor 
[6], Strategiei de gestionare a deşeurilor RM [21] şi Directivei UE [19], aspectele 
ecologice de gestionare a deşeurilor sunt: 

reducerea volumului de deşeuri şi a impactului lor ecologic prin utilizarea raţională • 
şi minimizarea cantităţii lor;
reducerea consumului de resurse naturale şi a impactului lui asupra echilibrului şi • 
stării ecosistemelor prin utilizarea la maximum a deşeurilor în calitate de materie 
primă secundară (sursă energetică, fertilizanţi, materiale de construcţie, etc.);
valorificarea, utilizarea, neutralizarea şi lichidarea deşeurilor, prin procedee • 
inofensive pentru mediul înconjurător şi sănătatea omului;
evaluarea prejudiciului cauzat biotei, aerului, apei şi solului la gestionarea • 
deşeurilor industriale şi menajere.

Reieşind din aspectele ecologice enumerate MD devine o componentă a activităţilor 
ecologice practice şi de cercetare. Acest fapt este confirmat şi de autorul [22]. Pentru 
a lua în calcul aceste aspecte într-un mod cât mai accesibil în cadrul unui sistem 
specific a fost elaborată schema de MD, care include parametrii şi indicii caracteristici 
necesari [11]. În scopul aprecierii posibilităţii valorificării deşeurilor periculoase 
din Republica Moldova au fost evaluaţi indicii esenţiali (organoleptici, calitativi şi 
cantitativi ai substanţelor, cantitativi ai proprietăţilor, de nocivitate, potenţialul lor 
energetic şi economic) [13]. În scopul minimizării impactului asupra mediului au fost 
elaborate tehnologii de valorificare şi prelucrare a deşeurilor [2-4,18] şi implementate 
rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale cercetărilor [5]. Pentru deşeurile care nu pot fi 
supuse valorificării (pesticide inutilizabile şi interzise) sunt recomandate metode de 
minimizare şi nimicire a lor prin incinerare la temperaturi înalte, tratare chimică, iar 
pentru policlorbifenil şi policlortrifenil prin hidrogenizare şi declorurare catalitică, 
solvatare electronică, etc. [9]. 

Deşeurile care nu pot fi valorificate şi nu afectează mediul înconjurător conform 
strategiei [21] trebuie selectate, neutralizate şi stocate la depozite speciale. Calculul 
prejudiciului cauzat mediului la gestionarea deşeurilor se efectuează conform 
instrucţiunilor [14].

Scopul prezentei lucrări constă în stabilirea importanţei implementării 
managementului adecvat în gestionarea deşeurilor, exprimată prin aspectele ecologice, 
chimico-tehnologice şi economice. Asigurarea prezenţei aspectelor ecologice şi 
chimico-tehnologice prevede abordări moderne în care prioritatea superioară în 
MD este minimizarea impactului deşeurilor prin utilizarea principiului „prevenirea 
poluării”, care constă în implementarea tehnologiilor ce generează un volum minim 
de deşeuri. În prezenta cercetare aspectele ecologice şi chimico-tehnologice prevăd 
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utilizarea tehnologiilor avansate de producere, care asigură obţinerea unor produse cu 
caracteristici tehnice net superioare celor anterioare. 

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit deşeurile menajere solide (DMS), deşeurile 

comunale: apele reziduale menajere, nămolul generat la staţia de epurare a mun. 
Chişinău, deşeurile industriale: galvanice, deşeurile formate la producerea vinului 
prin tratarea acestuia cu hexacianoferat de potasiu cu formarea deşeurilor „albastru de 
Prusia”, deşeurile de vanadiu generate la centrala termică electrică nr.1 or. Chișinău la 
arderea păcurii şi deşeurile formate la producerea traductorilor electrochimici (TE).

Rezultate şi discuţii
Aspectul preventiv al MD se realizează prin utilizarea tehnologiilor avansate 

de producere [22]. Prin urmare, elaborarea tehnologiilor şi metodelor de tratare 
şi valorificare a deşeurilor şi implementarea lor reprezintă o problemă importantă 
ecologică şi aplicativă. Astfel în cuplu se obţine realizarea aspectelor ecologice şi 
chimico-tehnologice ale MD. Aplicarea unui management adecvat al deşeurilor trebuie 
să demonstreze evident aspectele ecologice şi chimico – tehnologice, deoarece un 
management adecvat al deşeurilor nu poate fi realizat dacă nu sunt evident stabilite 
aspectele ecologice, chimico-tehnologice, economice şi sociale.

Managementul deşeurilor menajere solide. În rezultatul cercetărilor efectuate au 
fost dezvăluite consecinţele ecologice ale lipsei managementului deşeurilor. Conceptul 
MD elaborat [6] orientează activităţile manageriale spre promovarea principiilor 
ecologice (prevenirea, reducerea, „preţul reflectă cheltuielile”, „proximităţii”, 
„subsidiarităţii”) şi aplicative pentru ameliorarea calităţii mediului. Aceste concluzii 
sunt confirmate şi de cercetările autorului [22].

A fost stabilit, că asupra mediului au impact nu numai procesele tehnologice de 
producere, dar şi depozitele de stocare a deşeurilor, indiferent de tipul depozitelor: 
administrate de stocare a deşeurilor sau neadministrate. Studiile realizate au demonstrat, 
că de la depozitul administrat Ţînţăreni se degajă anual în atmosferă circa 16571,7 t 
CH4 şi 30640,9 t CO2, iar în apele de suprafaţă şi freatice au loc scurgerile reziduurilor 
lichide şi solide [7]. A fost stabilit, că lipsa managementului DMS duce la poluarea 
apelor (freatice, de suprafaţă şi subterane), a solului şi aerului. Cea mai mare poluare 
este provocată de deşeurile stocate la depozitele neadministrate, ele pot polua apele 
subterane până la adâncimea de circa 200 metri [8]. 

În linii generale beneficiile implementării MD adecvate pentru RM sub aspect 
ecologic pot fi reducerea esenţială a emisiilor de CH4 şi CO2 şi îmbunătăţirea calităţii 
aerului şi apei - una din cerinţele Convenţiei privind schimbările climaterice. 
Realizarea MD va contribui la reducerea emisiilor cu efect de seră. Ca un mod al 
realizării acesteia în prezenta lucrare este propusă tehnologia de compostare aerobă a 
DMS împreună cu alte tipuri de deşeuri (nămol de la staţia de epurare biologică (SEB),  
deşeuri animaliere şi altele [16].

Partea economică a managementului DMS a fost demonstrată pe exemplul 
gestionării deşeurilor în mun. Chişinău. S-a stabilit [12], că gestionarea inadecvată a 
DMS timp de 10 ani a dus la pierderi economice în sumă de peste 34 mil. lei, prejudiciul 
ecologic cauzat de emisiile gazelor de eşapament constituie 143 mii lei, iar emisiile 
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gazelor cu efect de seră de la depozit (numai CH4) - 98,3±4,92 mii lei. Realizarea 
managementului DMS va permite reducerea esenţială a peierderilor economice, legate 
de colectarea şi transportarea DMS valorificabile la depozitele de stocare. Studiile [12] 
au demonstrat că circa 69% din cantitatea totală a DMS sunt componente reciclabile. 
Luând în considerare cantităţile totale de DMS reciclabile, care se acumulează anual 
pe întreg teritoriul republicii, suma pierderilor creşte considerabil. Menţionăm, că 
componentele recuperabile (hârtia, lemnul, masele plastice, sticla etc.) reprezintă 
materii prime preţioase şi utile. Acest fapt are importanţă deosebită pentru Republica 
Moldova, care nu dispune de materii prime, dar produce un volum enorm de DMS. 

Conform autorilor [1], în prezent în industria de valorificare a deşeurilor în 
53 de ţări activează circa 1 mil. oameni care dispun de instalaţii, echipament de 
prelucrare a deşeurilor în sumă de 500 mlrd $ SUA şi se produce marfă în baza DMS  
în suma de 175 mlrd. $ SUA.

Pentru realizarea unui MD al DMS are importanţă concordarea politicii în 
domeniul gestionării deşeurilor în Republica Moldova cu cea a Uniunii Europene. 
Drept exemplu poate servi Danemarca, care din 2004 a legiferat următoarele reguli,  
privind gestionarea deşeurilor [26]:

Producătorul nu are dreptul să lichideze (să ardă, să înhumeze) deşeurile, care pot fi 
utilizate ca materii prime. Dacă la momentul dat nu are aceste posibilităţi, el este dator 
să păstreze aceste deşeuri până la soluţionarea problemei; 

Producătorul nu are dreptul să lichideze deşeurile, care pot fi utilizate ca resurse 
energetice. În cazul lipsei tehnologiilor necesare, producătorul este dator să păstreze 
aceste deşeuri până la apariţia acestei posibilităţi;

Producătorul are dreptul şi este obligat să înhumeze numai acele deşeuri care nu pot 
fi utilizate ca materie primă şi nici ca resurse energetice.

Autorii [26] aduc argumente convingătoare, că activitatea de valorificare a DMS 
este rentabilă şi poate aduce un venit de circa 25% .

Aspectul chimico-tehnologic al MD este determinat de componenţa chimică a 
deşeurilor, precum şi de procesele legate de recuperarea componentelor valorificabile 
ale deşeurilor industriale (galvanice, sedimente albastru de Prusia, de la CET cu 
conţinut de vanadiu, ş.a.) şi DMS. Componentele valorificabile pentru mun. Chişinău 
constituie circa 2/3 din masa totală a DMS [12]. Deşeurile reciclabile reprezintă o sursă 
inepuizabilă de materii prime pentru producerea multor articole utile.  

Managementul deşeurilor comunale. La deşeurile comunale se referă apele 
reziduale menajere, nămolurile care se formează la epurarea apelor reziduale (AR) 
menajere şi precipitatele solide corespunzătoare.

Privite din aspect ecologic, deşeurile comunale reprezintă surse de emisii lichide, 
solide şi gazoase, ce poluează solul, apele de suprafaţă şi aerul atmosferic, totodată fiind 
surse potenţiale de poluare microbiologică, cancerogenă, etc. Managementul deşeurilor 
de nămol şi DMS este necesar de realizat la implementarea tehnologiei de compostare 
a acestor două tipuri de deşeuri cu obţinerea compostului şi reducerea emisiilor de la 
aceste deşeuri în mediul înconjurător. 

Aspectul chimic al MD comunale constă în faptul că la aprecierea prejudiciului 
cauzat solului, aerului atmosferic şi mediului acvatic de la SEB, este necesară 
stabilirea componenţei chimice şi a gradului de agresivitate şi nocivitate a emisiilor. 
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Impactul cauzat apelor de suprafaţă este determinat atât de componenţa chimică, cât 
şi de concentraţiile componentelor deversate în apele de suprafaţă. A fost stabilit, că 
prejudiciul cauzat atmosferei în anii 2000-2001 a constituit circa 641 mii lei anual 
[15]. Degajările anuale de metan la SEB Chişinău constituie 466,8 t şi etilmercaptan 
(C2H5HS) - 2,0 kg, iar prejudiciul cauzat mediului de către aceşti poluanţi constituie 
2520,9 lei (metan) şi 183059,8 lei (etilmercaptan), respectiv, ceea ce se explică prin 
agresivitatea înaltă a etilmercaptanului. Prejudiciul cauzat aerului atmosferic de emisiile 
de CH4 de la fermentarea anaerobă a nămolului depozitat la SEB a constituit 2055 lei, 
iar cel cauzat apelor de suprafaţă de către poluanţii restanţi în apele epurate la SEB 
Chişinău constituie circa 579 mil. lei. 

Analiza prejudiciului integral cauzat: aerului atmosferic de emisiile în procesul 
de funcţionare a SEB (641 mii lei), mediului la fermentarea anaerobă a nămolului 
depozitat la SEB (2055 lei) şi a apelor de poluanţii restanţi în apele epurate deversate 
în r. Bîc (579 mil. lei), demonstrează necesitatea implementării MD comunale, care 
ar diminua cu mult impactul acestora asupra mediului şi ar asigura îmbunătăţirea 
calităţii mediului în or. Chişinău. În procesul de epurare din apele reziduale (AR) 
au fost extrase 112 mii t de substanţe poluante [15], ceea ce constituie 55,75%  
din cantitatea  iniţială a acestora în AR.

De menţionat, că în caz de gestionare inadecvată a deşeurilor comunale (apelor 
reziduale) impactul potenţial, care ar fi fost cauzat mediului în cazul dacă AR ar fi fost 
deversate fără epurare direct în r. Bîc ar fi constituit circa 29,7 mlrd lei. Prejudiciul 
cauzat mediului în acest caz de către poluanţii din AR neepurate ar fi depăşit 
prejudiciul cauzat mediului de către poluanţii restanţi în apele epurate (care constituie 
578.925.566 mii lei) cu 29.076.653 mii lei. Această valoare a prejudiciului a fost 
calculată prin diferenţa dintre impactul care ar putea fi adus mediului în cazul deversării 
în râul Bîc a apelor reziduale neepurate şi impactul în cazul deversării aceloraşi  
AR însă supuse epurării la SEB. 

Datele din [15,17] demonstrează, că în caz de gestionare inadecvată a AR menajere 
din mun. Chişinău s-ar fi declanşat un dezastru ecologic. Cel mai mare prejudiciu 
ar fi fost cauzat de către substanţele, apreciate în baza CBO5 (7,74 mlrd lei), materia 
suspendată din AR – 6,33 mlrd lei. Valoarea totală a prejudiciului adus mediului în 
cazul dacă apele reziduale ar fi fost deversate fără epurare în r. Bîc (în caz de hazard) 
ar fi constituit 29,7 mlrd lei. 

Informaţia prezentată indică de asemenea şi la necesitatea reorganizării procesului 
chimico-tehnologic de epurare a AR la SEB Chişinău. Implementarea tehnologiei de 
compostare a nămolului cu DMS reflectă aspectele ecologice, chimico-tehnologice și 
economice ale MD și permite soluționarea următoarelor probleme:

lichidarea nămolului ca deşeu (în rezultatul valorificării); • 
valorificarea DMS prin compostare împreună cu nămolul;• 
reducerea volumului de gaze cu efect de seră (CH• 4, CO2 şi a.);
obţinerea compostului fertilizant de calitate.• 

Managementul deşeurilor industriale. Deşeurile industriale formează cea 
mai mare parte a deşeurilor periculoase şi necesită o atenţie deosebită privind 
aspectele chimice. În prezenta lucrare, pentru a completa unele goluri teoretice 
şi metodologice, care vin de la specificul deşeurilor industriale ale RM, în scopul 
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diminuării riscului ecologic au fost elaborate tehnologii noi de valorificare a lor [2- 
4]. Pentru valorificarea deşeurilor de la producerea vinului a fost elaborată tehnologia 
de tratare chimică a hexacianoferatului („albastru de Prusia”). Tehnologia dată a fost 
implementată la Combinatul de vinuri spumante din Chişinău, unde au fost valorificate  
peste 1000 t de astfel de deşeuri [4].

Pentru valorificarea deşeurilor galvanice de la uzina „Alfa” (în gospodăria 
căreia erau depozitate cca 1200 t de deşeuri galvanice) care conţineau Cu2+, Al3+, 
Fe3+, Zn2+ ş.a., a fost elaborată tehnologia de epurare a apelor reziduale şi de  
recuperare a  metalelor din deşeuri [2].

În aspect ecologic implementarea procedeului de valorificare a deşeurilor 
galvanice permite reducerea pericolului de poluare a mediului cu compuşii metalelor 
enumerate. Implementarea acestei tehnologii ar permite obţinerea a cca 300-350 
t de Cu metalic şi a altor metale (Cr, Zn, Fe, ş.a), ceea ce ar aduce un beneficiu  
economic  de circa 54-63 mil. lei. 

Luând în considerare faptul că în republică sunt depozitate volume mari  
(circa 500 t) de deşeuri cu conţinut de vanadiu şi alte metale grele, a fost elaborat 
procedeul de valorificare a deşeurilor formate la CET-1 [3].

Aspectul chimico-tehnologic al MD constă în faptul că procedeul elaborat va 
contribui nu doar la neutralizarea unei clase de deşeuri de categoria a doua de nocivitate, 
dar şi la extragerea prin tehnologii chimice a vanadiului (ce constituie cca 3,5 % din 
masa totală a deşeurilor), metal preţios pentru economia ţării. Reieşind din cantitatea 
de deşeuri acumulate la CET -1, valorificarea lor ar permite soluţionarea problemei 
importante de lichidare a acestui poluant al mediului şi la recuperarea vanadiului (circa 
18 t de V2O5), ceea ce reprezintă un venit economic de cca 17 mil. lei.

Managementul deşeurilor de la traductorii electrochimici (TE). Pentru 
înregistrarea undelor seismice se folosesc instalaţii tehnice cu traductori electrochimici. 
Ei constituie capilare din sticlă în interiorul cărora se introduc picături de mercur 
alternate cu picături de electrolit 1N H2SO4. În baza studiilor efectuate este recomandată 
utilizarea TE cu o sensibilitate mai înaltă ca TE aplicaţi atât pentru înregistrarea undelor 
seismice la suprafaţa solului, cât şi în mediul acvatic şi subacvatic, precum şi a undelor 
sonore, care reprezintă un grad majorat de risc pentru mediul înconjurător şi populaţie. 
Tehnologia elaborată [25], permite prelungirea duratei de funcţionare a TE de la 4-5 luni 
până la cca 7 ani, iar numărul de TE se reduce esenţial, ceea ce contribuie la micşorarea 
cantităţii deşeurilor electrochimice generate la ieşirea TE din uz. Normativele UE şi a 
Republicii Moldova privind deşeurile periculoase de mercur prevăd un management 
conform Convenției Minamata, (Japonia) semnată de Republica Moldova la 10.10.2013 
și care prevede excluderea completă a deversării acestora în mediu și scoaterea din 
utilizarea economică a mercurului după anul 2020.

 Aspectul chimico-tehnologic la producerea traductorilor electrochimici. În calitate 
de deşeuri la funcţionarea TE se formează: ape reziduale (AR), soluţii de HNO3 şi 
NaOH, mercur metalic de la amalgamarea şi încărcarea TE. Ape reziduale de spălare a 
TE se deversează în sistemul de canalizare, soluţia de HNO3 se neutralizează cu NaOH, 
iar deşeurile de mercur se acumulează în capsule de sticlă, care se sudează ermetic. 
Deşeuri de mercur se formează şi la dezactivarea TE, ieşiți din funcţie. Traductorii 
electrochimici sunt deermetizaţi, mercurul şi soluţia din TE sunt extrase cu ajutorul 
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pompei peristaltice. Mercurul este spălat cu apă şi se colectează împreună cu deşeurile 
de mercur de la procesul de amalgamare. 

În aspect ecologic tehnologia de perfecţionare a TE, elaborată de autorii [25], 
contribuie la majorarea sensibilităţii TE de 12-15 ori şi a duratei de funcţionare a 
acestora, ceea ce reduce considerabil cantităţile de deşeuri periculoase formate şi, 
corespunzător, a cheltuielilor necesare pentru construirea TE. 

În rezultatul studiilor efectuate a fost demonstrată importanţa organizării şi 
implementării managementului deşeurilor, care asigură aspectele ecologice, economice 
şi sociale pentru societate.

Concluzii
1. Managementul inadecvat al deşeurilor menajere solide în mun. Chişinău 

în perioada 2000-2010 a cauzat un impact ecologic de 98,3 mii lei de la emisiile 
gazelor de seră, 143 mii lei de la gazele de eşapament şi economic de 34 mil. lei  
(costul transportului).

2. Managementul adecvat al deşeurilor comunale (apelor reziduale) a permis reducerea 
impactului acestora asupra mediului în rezultatul epurării lor cu 29.076.653.187 lei. 

3. Aspectul ecologic al managementului deşeurilor industriale constă în reducerea 
pericolului de poluare a mediului cu compuşii metalelor grele din deşeurile galvanice, 
de la producerea traductorilor electrochimici, din deşeurile generate la centrala 
termică electrică nr.1 Chișinău şi cu compuşi cianurici conţinute în deşeurile vinicole  
(„albastru de Prusia”.

4. A fost stabilită importanța implementării managementului deşeurilor exprimată 
prin aspectele ecologice, chimico-tehnologice și sociale.
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APRECIEREA ESTETICII PEISAJELOR GEOGRAFICE
Boboc Nicolae

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Peisajul geografic reprezintă un sistem spaţial apreciat de obicei ca resursă naturală, ca 
suport material în diverse activităţi economice ale omului. Totodată peisajul reprezintă şi 
o entitate subiectivă, caracteristicile căreia sunt apreciate în funcţie cu scopul, obiectivele 
care stau în faţa subiectului, dar şi de particularităţile intelectuale şi psihologice ale 
acestuia. Cercetările au permis de a identifica metodologia de evaluare a esteticii 
sistemelor peisagistice, cu prezentarea rezultatelor în valori cantitative. Cuantificarea 
caracteristicilor aspectului estetic al peisajelor a fost efectuată în baza matricei care a 
cuprins morfometria reliefului şi modul de acoperire a terenului. Aplicarea acestei 
metode are un grad mai mare de valabilitate în aprecierea esteticii categoriilor de peisaje 
din spaţiul sistemelor sau unităţilor peisagistice regionale.
Cuvinte cheie: peisaj subiectiv, estetica peisajului, metodă cantitativă, Cîmpia  
Prutului Mijlociu.
Depus la redacție 28 aprilie 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Nicolae Boboc, Institutul de Ecologie și Geografie al 
Academiei de științe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD 2027 Chișinău, Republica 
Moldova. E-mail: nicboboc@gmail.com

Introducere
Peisajul ca obiect central de studiu a geografiei datează de la începutul secolului al 

XX-lea, promotorii ştiinţei peisajului (landschaftskunde) fiind geografii germani Otto 
Schlüter în1906 şi Siegfried Passarge în1919 [citat de Drăguţ, 2000]. Potrivit acestora, 
spaţiul geografic este compus dintr-un sistem natural sau antropogen de peisaje 
(landşafturi). Ulterior, peisajul este conceput ca sistem structurat în trei subsisteme: 
subsistemul producător, subsistemul utilizator şi subsistemul peisaj vizibil, fenomen 
condiţionat de două categorii de factori: principali (relief şi climă) şi factori derivaţi 
(antropic, hidrologic, soluri, vegetaţie, faună). 

Sunt cunoscute nenumărate definiţii ale conceptului de „peisaj”. Majoritatea dintre 
ele se referă la „peisajul obiectiv ”, adică la elementele concrete a spaţiului geografic 
şi la relaţiile dintre ele chiar şi în atare condiţii, cînd accentul se pune pe realitatea 
obiectivă a peisajului caracteristicile căruia pot fi cuantificate prin măsurători directe, 
acesta, în procesul de percepţie umană, devine o realitate subiectivă. Concepţia 
de peisaj obiectiv a fost pe larg dezvoltată de şcoala sovietică de landşaftologie  
[15,16,17,18,19, 20, 21, 22 ş. a.]. 

Prin definiţia atribuită peisajului de către Convenţia Europeană [Florenţa, 2000] 
acesta desemnează o parte de teritoriu, perceput ca atare de către populaţie, al cărui 
caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani. Aşadar, 
prima parte a acestei definiţii, peisajul „…parte de teritoriu perceput ca atare de către 
populaţie…”, reprezenta nu altceva decât proiecţia vizuală subiectivă pe care omul o 
are privind, contemplînd teritoriul în care locuieşte. Peisajul reflectă, astfel, multiplele 
strategii peisajere ale celor care-l locuiesc şi poate fi privit ca „o realitate duală, obiectivă 
şi subiectivă în aceeaşi măsură” [9] şi poate fi definit ca „o structură spaţială exprimată 
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printr-o fizionomie proprie, individualizată ca urmare a interacţiunii factorilor abiotici, 
biotici şi antropici, care este valorificată în mod diferenţiat, în funcţie de modul  
în care este percepută” [23, 24] . 

Pentru a putea decide care peisaje pot fi valorificate pentru diferite interese 
economice şi cele care trebuie conservate pentru valoarea lor estetică sau care trebuie 
amenajate pentru a li se spori valoarea, factorii de decizie ar trebui să posede metode de 
evaluare estetică a peisajului, ale căror rezultate să se poată exprima grafic [12]. 

Pînă în prezent în Republica Moldova nu sunt cunoscute studii dedicate aprecierii 
valorilor estetice ale peisajelor. Au fost încercări de apreciere a valorii recreative a 
reliefului în baza caracteristicilor morfometrice (valoarea pantei, densitatea fragmentării, 
energia reliefului şi altitudinea absolută) şi elaborării unor indicatori sintetici, care 
cumulează contribuţia tuturor indicatorilor morfometrici menţionaţi [5]. 

În ultimii ani au fost publicate rezultatele mai multor studii consacrate predominant 
identificării principiilor de cartografiere şi clasificare a peisajelor [6], modificărilor 
spaţio-temporale ale peisajelor ca entităţi obiective din diferite regiuni ale Republicii 
Moldova cu utilizarea metodelor cartografice şi a teledetecţiei [3, 7, 8, 9,14], analizei 
presiunilor antropogene asupra structurii şi funcţionalităţii sistemelor peisagistice 
[1, 2, 4], şi legităţilor de repartiţie spaţială [10], metodologiei de caracterizare a  
sistemelor peisagistice [11].

Scopul principal al acestui studiu a fost de a identifica o metodă complexă de evaluare 
a esteticii sistemelor peisagistice. Principalele obiective au fost de a sistematiza diferite 
metode utilizate în evaluarea esteticii peisajului şi aplicarea metodologiei acceptate 
în aprecierea estetici sistemelor peisagistice pe exemplul unor unităţi peisagistice din 
Cîmpia Prutului Mijlociu.

Materiale şi metode
Peisajul este privit de obicei ca o entitate cu valoare materială, fiind apreciat ca resursă 

şi în mai puţine cazuri este conceput ca formaţiune estetică. Exploatarea peisajelor în 
diferite activităţi economice necesită aprecierea valorii acestora atît din punct de vedere 
productivist, cît şi din punct de vedere subiectiv, care ar permite identificarea dar şi 
conservarea sau amenajarea peisajelor cu potenţial estetic. Pentru aceasta este necesar 
de a dispune de metode de evaluare a esteticii peisajului, exprimată în valori cantitative 
în vederea evitării cît mai mult posibile a subiectivismului în procesul de cuantificare 
a caracteristicilor peisajelor. Unii autori [10] consideră că cea mai bună metodă de 
evaluare a esteticii peisajelor geografice este metoda concepută de D. L. Linton [citat 
de 12] şi modificată de Drăguţ L. [12] (tab.1). Aceasta este o metodă analitică şi 
cantitativă care presupune descompunerea peisajului în unităţi cărora li se acordă note 
de valoare. Unităţile evaluate sunt, de regulă, relieful şi tipurile de ocupare/acoperire 
a spaţiului (cu elemente naturale şi antropice). Valoarea peisagistică a reliefului s-a 
considerat a fi direct proporţională cu altitudinea acestuia datorită diversităţii fizionomice 
impuse în peisaj de către formele înalte de relief. Reieşind din aceste considerente, 
D.L. Linton (1968) a distins 6 nivele de evaluare a reliefului, de la câmpii la munţi,  
notate de la 0 la 50 (tab.1). 

Elementele naturale şi antropice suprapuse reliefului (tipurile de ocupare a spaţiului), 
au fost divizate în 7 grupe, de la peisaje industriale şi urbane, la „peisaje sălbatice”, 
notate de la - 40 la +30. Această cotare s-a realizat conform unor:
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norme estetice•  (aspectul monoton este depunctat; astfel pădurile uniforme sunt 
cotate cu -10, în timp ce spaţiile mozaicate sunt cotate cu +25).
norme ecologice•  (valoarea peisajului este cu atât mai ridicată cu cât elementele 
antropice sunt mai slab reprezentate). 

Tabel 1. Evaluarea componentelor peisajului geografic (după Linton, 1968, modificat 
de Drăguţ [12, p.94].

Componentele peisajului geografic Valori1e
1. Relieful

Câmpii joase 0
Câmpii înalte 10
Dealuri piemontane şi podişuri 20
Dealuri subcarpatice 30
Munţi joşi 40
Munţi înalţi 50

2.Tipuri de ocupare a spaţiului
Peisaje industriale 0
Peisaje urbane 8
Peisaje rurale 16
Păşuni, fâneţe, culturi sau vegetaţie ierboasă cu aspect uniform 24
Păduri sau livezi uniforme 32
Elemente naturale şi/sau antropice cu aspect mozaicat 40
Peisaje acvatice sau „sălbatice” 50

Metoda descrisă favorizează componenta relief, care nu cuprinde valori negative. 
Pentru a se echilibra cele două componente ale peisajului, s-a adaptat sistemul de 
cotare, astfel încât acestea să cuprindă acelaşi ecart valoric, cu note cuprinse între  
0 şi 50 [9,24]. Luînd în consideraţie specificul reliefului din Republica Moldova 
(lipsa reliefului muntos, căruia autorii menţionaţi îi atribuie valorile majore), valoarea 
aprecierii esteticii peisagistice a reliefului a fost modificată conform tabelului 2, care, 
în raport cu tab.1, a fost completat cu coloana 3.

Această metodă a fost aplicată pe exemplul Sistemului peisagistic Hiliuţi 
din Cîmpia Prutului Mijlociu, situat în spaţiul dintre rîul Camenca şi rîul Ciuhur,  
afluienţi de stînga a Prutului. 

Rezultate şi discuţii
Peisajele geografice din spaţiul Republicii Moldova au ca suport un relief mozaicat, 

reprezentat printr-o succesiune de podişuri şi câmpii relativ joase. Cele mai ridicate 
sectoare sunt cele din regiunile de nord-nord-vest şi centrale (300-400 m), în sud 
altitudinile fiind mai reduse (100-200m). 

Altitudinea medie este de 150 m, cea maximă de 428,2 m, în Dealul Bălăneşti [24], 
iar cea minimă – circa 2 m, în cursul inferior al Nistrului şi la vărsarea râului Cahul în 
lacul omonim. 

Unităţile de podiş, îndeosebi cele împădurite, cum sunt Podişul Codrilor, Podişul 
Nistrului, Dealurile Tigheciului sunt unele dintre cele mai atractive regiuni ale  
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republicii, fenomen determinat de relieful actual deluros, puternic fragmentat de reţeaua 
hidrografică şi multiple circuri de alunecare, cunoscute sub numele de hîrtoape. 

Tabelul 2. Evaluarea componentelor peisajului (după Linton, 1968, modificată de Drăguţ, 
2000, p.94; structura şi cuantificarea componentei Relief modificată de autor).

Componentele peisajului geografic Valori 
numerice

Valoarea estetică calitativă a 
categoriilor de peisaje

1. Relieful
Câmpii joase 0 redusă
Câmpii moderat fragmentate 10 nesemnificativă
Câmpii deluroase puternic fragmentate 20 medie
Podişuri puternic şi moderat fragmentate 30 bună
Dealuri joase (cu altitudini sub 300 m) 40 apreciabilă
Dealuri înalte (cu altitudini peste 300 m) 50 foarte bună

2.Tipuri de ocupare a spaţiului
Peisaje industriale 0 redusă
Peisaje urbane 8 nesemnificativă
Peisaje rurale 16 medie
Păşuni, fâneţe, culturi sau vegetaţie 
ierboasă cu aspect uniform

24 bună

Păduri sau livezi uniforme 32 apreciabilă
Elemente naturale şi/sau antropice cu 
aspect mozaicat

40 foarte bună

Peisaje acvatice sau „sălbatice” 50 redusă

Câmpiile, care cuprind de regulă şi luncile rîurilor, se consideră că dispun de un 
potenţial atractiv şi estetic mai redus, în raport cu regiunile de dealuri şi podiş. Dar 
pe alocuri, cum sunt luncile din cursul inferior a fluviului Nistru şi a râului Prut, unde 
pe alocuri s-au mai păstrat spaţii acoperite cu păduri de luncă (zăvoaie), pe fundalul 
mozaicat în prezenţa terenurilor arabile, livezilor, lacurilor şi bălţilor, se înregistrează o 
creştere a atractivităţii şi a aspectului estetic al peisajelor.

Aspectul estetic al reliefului de podiş este mai înalt apreciat pe măsura creşterii 
gradului de fragmentare, a valorilor dimensionale ale altor elemente componente 
ale sale. În Republica Moldova se evidenţiază mai mulţi martori de eroziune, 
cunoscuţi sub numele de dealuri (Dealul Măgura din Codrii de Nord, dealurile 
Visoca, Băxani, Vădeni din Podişul Nistrului, Dealul Rădoaia şi Dealul Redi din  
Dealurile Ciulucurilor ş.a.) [5].

Cuantificarea caracteristicilor peisajelor, pe exemplul sistemului peisagistic 
menţionat anterior, s-a realizat în câteva etape. Iniţial au fost apreciate categoriile 
de peisaje după parametrii morfometrici ai reliefului (treptele hipsometrice, panta 
dominantă) şi modul de acoperire a terenurilor. Ulterior, conform tab. 3, s-a realizat 
cuantificarea (atribuirea punctajului) categoriilor de peisaje după tipul de acoperire 
a terenului şi morfometria (altitudinea, panta) suprafeţei topografice. Aceste date 
au permis de a aprecia nota medie a valorii estetice şi valoarea estetică calitativă a 
categoriilor de peisaje din sistemul peisagistic de referinţă Hiliuţi. 
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Tabelul 3. Aprecierea aspectului estetic al categoriilor de paisaje din Sistemul peisagistic 
Hiliuţi (SP-01), din Cîmpia Prutului Mijlociu.

Tipul de 
acoper-

ire a 
spaţiului

Punctaj 
versus

tipul de 
acoper-

ire

Clasa de 
pantă 

dominantă 
(°)

Treapta 
hipsometrică 
dominantă 

(m)

Punctaj 
versus

morfome-
tria

reliefului

Nota medie 
totală de val-
oare estetică a 
categoriilor de 

peisaje

Valoarea 
estetică 

calitativă a 
categoriilor de 

peisaje
Peisaje 
rurale 16 2-5 150-200 10 13 nesemnificativă

Peisaje 
acvatice 50 0-2 150-200 10 30 medie

Păduri 
naturale 
cu aspect 
mozaicat

40 2-5 200-250 30 35 bună

Păsuni 24 2-7 100-150 10 17 nesemnificativă
Plantatii 
perene, 
tufişuri

40 2-5 200-250 30 35 bună

Agricole
(arabil) 16 2-5 150-200 10 13 nesemnificativă

Concluzii
Scopul principal al cercetărilor a fost atins prin identificarea unei metode cantitative 

de apreciere a aspectului estetic al peisajelor. Aplicarea acestei metode are cea mai 
mare valabilitate pentru spaţii extinse; ea poate fi aplicată la nivel regional în vederea 
aprecierii esteticii categoriilor de peisaje.

Majoritatea terenurilor din sistemul peisagistic de referinţă Hiliuţi (peste 79% din 
suprafaţa totală) se caracterizează cu un aspect estetic nesemnificativ şi doar aproximativ 
18% dispun de un aspect estetic bun.

Aprecierea aspectului estetic al peisajelor elementare se va face nemijlocit în 
teren prin evaluarea vizuală a peisajului, metodă bazată pe percepţie şi dependentă de 
caracteristicile şi trăsăturile observatorilor, de exemplu, de vârsta, experienţa anterioară, 
profesia, locul de reşedinţă şi starea de spirit [Melluma, Leinerte 1992, citat de 13], cînd 
se va ţine seama de diverse caracteristici ale peisajelor (forma în plan, scara, coloritul, 
vizibilitatea, expresivitatea etc.).

Bibloografie
1. Angheluţa Viorica. Indicatorii elementari de evaluare – modalitate de apreciere a 

gradului de presiune antropică asupra peisajelor. //Tezele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale a 
doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, 
UnASM, 10 martie, 2014, Chişinău, p. 59. 

2. Angheluţa Viorica. Assessing the degree of antropogenic pressure on landscapes. Study 
case - Northern Codrii Plateau. //Lucrările Seminarului Geografic „D.Cantemir”, nr. 37, Editura 
Universităţii “Al.I. Cuza”, Iaşi, România. 2014. p. 81-89. 

3. Angheluţa Viorica. Aprecierea dinamicii peisajelor silvice cu utilizarea metodelor 
cartografice şi a teledetecţiei. //Tezele Conferinţei studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe 
acum”, Ediţia I, UnAŞM, 19 aprilie, 2011. Ch: UnASM, 2011, p. 53-54. 

4. Bejan Iu., Ţîţu P. Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor. Studiu de 
caz - Dealurile Ciulucurilor. //Mediul Ambiant, Nr. 3(69), p. 25-27.

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

163

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

5. Boboc N., Castraveţ T. Potenţialul turistic şi recreativ al reliefului. //Mediul Ambiant,  
Nr. 6 (36), 2007. p. 10-13.

6. Boboc, N., Bejan, Iu. Peisajele geografice. Identificare, clasificare si principii de 
cartografiere. //Rezumatele Comunicărilor Conferinţei ştiinţifice cu Participare Internaţională 
„Creşterea impactului cercetării şi dezvoltării capacităţii de inovare”, USM, 22 septembrie 
2011. Ch.: CEP USM, 2011, p. 313-316. 

7. Boboc N., Bejan Iu., Răileanu V., Ursu P. Aspecte privind unele modificări ale peisajelor 
geografice în Colinele Tigheciului şi Câmpia Ialpugului. //Analele Universităţii „Ştefan Cel 
Mare” din Suceava, Secţiunea Geografie, t. XIII/2004, p. 145-152.

8. Boboc, N.; Bejan, Iu., Muntean Valentina;, Tănase Ana. Studiul dinamicii modificărilor 
peisajelor silvice din bazinul Bâcovăţului din 1880 până în prezent cu ajutorul tehnicilor SIG.  
//Lucr. Simpoz. Intern. „Sisteme Informaţionale Geografice”, 10-12 noiembrie 2006. 
Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, vol. 1, 2. Cluj University  
Press, 2006. No 1, p. 31-36. 

9. Boboc N., Bejan Iu., Angheluţa Viorica, Aprecierea dinamicii peisajelor forestiere cu 
utilizarea metodelor cartografice şi a teledetecţiei în Regiunea Centrală a Republicii Moldova. 
//Mediul Ambiant, Nr. 5 (65), 2012, p. 9-13. 

10. Boboc, Nicolae. Use GIS for Lanscape Analzysis of Ciulucurilor Hills. //Bul. IPI, 
Univ. Tehn. “Gh. Asachi” din Iaşi, tomul LV (LIX), Fasc. 1-4, Secţia HIDROTEHNICĂ,  
octombrie 2009, p. 31-36. 

11. Boboc N.; Bejan Iu., Castraveţ T.; Muntean Valentina, Ţîţu P. Metode de analiză a 
peisajelor din Cîmpia Prutului Mijlociu. //Buletinul Academiei de Ştiinţă a Moldovei, Ştiinţele 
Vieţii, 2 (317), 2012. p. 167-177.

12. Drăguţ L. Geografia peisajului, Edit. Presa Universitară Clujeană,  
Cluj-Napoca, 2000, 119 p. 

13. Jankevica Maija; Comparative analysis of methodologies for landscape ecological 
aesthetics in urban planning. //MOKSLAS – LIETUVOS ATEITIS SCIENCE – FUTURE 
OF LITHUANIA. ISSN 2029-2341 print / ISSN 2029-2252 online, 2012 4(2): 113–119 doi: 
10.3846/ mla.2012.23 ttps://www.researchgate.net/publication/269973735

14. Ursu Liliana. Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor în cadrul 
bazinului rîului Ichel. //Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Mediul şi dezvoltarea 
durabilă”, Ediţia II, 22-24 mai 2014, Universitatea de Stat din Tiraspol. 

15. Исаченко А. Г. Основные вопросы физической географии. Л.: Изд-во  
ЛГУ, 1953. 392 с. 

16. Исаченко А. Г. Физико-географическое картирование. Л.: Изд-во ЛГУ. Т. 1, 1958, 
232 с.; Т. 2, 1960. 231 с.; Т.3, 1961. 268 с. 

17. Исаченко А. Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование. 
М.: Высшая школа, 1965. 328 с. 

18. Солнцев Н.А. Природный ландшафт и некоторые его общие закономерности.  
//Труды II Всесоюзного географического съезда, т. I., М.: Географгиз, 1948, с. 258-269.

19. Солнцев Н.А. Значение цикличности и ритмичности экзогенных 
ландшафтообразующих процессов. //Вестник Моск. ун-та, серия географ.,  
1961, № 4, с. 3-7.

20. Солнцев Н.А. Основные проблемы советского ландшафтоведения. //Известия 
ВГО, 1962, № 1, с. 3-14.

21. Солнцев Н.А. Природная география, ландшафтоведение и естествознание.  
//Вестник Моск. ун-та, серия географ., 1977, № 1, с. 10-15.

22. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978, 319 с.
23. http://documents.tips/documents/curs-final-geografia-peisajului.html
24. http://geoportal.md/ro/default/wms/private?

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/


164

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016
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Apelor de Suprafaţa

Rezumat
În această lucrare sunt analizate rezultatele caracteristicilor de calitate a apelor de 
suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”. Majoritatea indicatorilor fizico-
chimici clasifică apa de suprafaţă a lacului Beleu în clasa I de calitate. După pH, 
duritate, conţinutul sulfaţilor, nitriţilor şi al fosforului total apa este de clasa I-II de 
calitate. În studiu s-a constatat o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm3 
(gârla Rotaru–Manolescu) la 267 mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de 
calitate în apa din gârla Manolescu, unde clasa de calitate este V->V, iar după cel al  
produselor petroliere - clasa III. 
Cuvinte cheie: Rezervaţie ştiinţifică - indicatori fizico-chimici - clasa de calitate 
Depus la redacție 23 octombrie 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Tărîţă Anatol, Institutul de Ecologie şi Geografie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica 
Moldova, e-mail: ozonmd@mail.ru, tel.: (373 22)721774.

Introducere
În Republica Moldova sunt 3 Zone Umede de Importanţă Internaţională  

(din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic, hidrologic şi cu 
importanţă internaţională pentru păsările acvatice) cu suprafaţa totală de 94 705 
ha. Republica Moldova a devenit membru al Convenţiei RAMSAR în iunie 2000, 
atunci când zona „Lacurile Prutului de Jos” (19152,5 ha), a fost inclusă în Lista  
zonelor umede de importanţă internaţională. 

A doua zonă umedă acceptată de Secretariatul Convenţiei este reprezentată de aria 
naturală „Nistrul Inferior”, care cuprinde sectorul de luncă a Nistrului de Jos dintre 
comunele Copanca şi Palanca. Suprafaţa zonei constituie cca 60 000 ha.

În septembrie 2005 în Lista zonelor umede de importanţă internaţională a fost 
inclusă şi zona „Unguri-Holoşniţa”, ce ocupă 15 553 ha.

Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” este situată în sudul Moldovei între r. Prut şi 
satul Slobozia Mare, la sud de Cahul. Aceasta acoperă 1 691 ha, care includ 312 ha de 
pădure şi lacul Beleu (10 km2). Rezervaţia a fost fondată în 1991 pentru a proteja flora 
şi fauna lacului şi a zonelor umede din jur. 

Lacul Beleu şi corpul de apă Manta (lacurile Rotunda, Dracele şi Badelnic) 
reprezintă nişte ecosisteme unice. Ambele corpuri de apă pot fi considerate naturale sau 
cel puţin aproape de naturale după caracteristice viiturilor [6, 7].

Pe lângă r. Prut şi cele două corpuri de apă, mai există şi bazine acvatice mai mici 
în lunca inundabilă, precum şi afluenţi minori ai Prutului care se usucă în timpul verii. 
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Zona mai cuprinde lunci păşunabile şi păşuni uscate pe versanţi, precum şi păduri 
riverane. O parte extinsă a luncii inundabile, în special în partea de nord a zonei, a fost 
supusă drenajului pentru producerea culturilor agricole, dar în prezent practic sistemul 
de irigare nu este operaţional. 

Printre principalele habitate aici sunt prezente: r. Prut cu 7,11 km2 sau 2,9%; lacurile 
naturale cu 38,14 km2 sau 15,57%; mlaştini cu 12,98 km2 sau 5,03%; bazine piscicole 
cu 15,89 km2 sau 6,49%; şi păduri riverane cu 7,84 km2 sau 4,02%.

Suprafaţa medie a oglinzii lacului Beleu este de 9,5 km2, fiind unul din cele mai 
mari lacuri naturale din Republica Moldova. Volumul de apă e de 8,39 mln.m3. După 
proveninţă lacul Beleu este un relict al Dunării şi are o vârstă de 5-6 mii ani. Lungimea 
lacului este de 5 km, lăţimea – 2 km, adâncimea medie 0,5-1,5 m şi cea maximă fiind 
de 2,5 m. Nivelul apei din lac în mare măsură depinde de nivelul apei din Dunăre şi 
Prut. Hidrografia lacului s-a format în depresiunea râului Prut, cândva cu 13 mil. ani 
în urmă, făcând parte din întinderea vastă a mării Sarmaţiene [1]. Malul lacului este 
brăzdat de îngrămădiri de nisip şi calcare în porţiunile de luncă, iar în cele împădurite 
insulare predomină mâlul. În scopul protecţiei florei şi faunei lacului Beleu şi albiei 
Prutului în împrejurimile acestuia în 1991 a fost creată rezervaţia naturală „Prutul de 
Jos” cu suprafaţa de 1691 ha. Aproximativ 1/3 din suprafaţa rezervaţiei o alcătuiesc 
apele lacului Beleu. 

Apa ajunge în lacul Beleu prin două braţe, care se unesc apoi în unul. Nivelul apei 
din lac depinde de revărsările şi viiturile de primăvară şi vară ale Dunării şi Prutului. 
În anii secetoşi nivelul apei scade simţitor şi cea mai mare parte a vegetaţiei se usucă. 
Datorită bogăţiei sale este importantă protecţia lacului şi a rezervaţiei naturale în 
întregime. În zona dată au fost înregistrate 39 de specii de mamifere, 5 fiind incluse în 
Cartea Roşie a Moldovei (CRM), 203 specii de păsări, (27 incluse în CRM), 5 specii 
de reptile (2 incluse în CRM), 9 amfibieni (1 inclusă în CRM) şi 41 de specii de peşti 
(6 incluse în CRM) [8]. 

O problemă pentru rezervaţie este că a început să se extragă petrol din una din 
sonde care se află în apropiere de zona strict protejată a rezervaţiei, la circa 200 m de 
locurile de cuibărire a păsărilor de apă. Petrolul se extrage pe o platformă cu o suprafaţă 
de 40 m2 înconjurată de jur împrejur de apă [9]. 

Articolul 26 al Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr. 1538 din 
25.02.1998 [10] prevede că în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţile ce pot 
conduce la dereglarea evoluţiei fireşti a proceselor naturale, în special: b) explorarea şi 
extragerea resurselor naturale, cu excepţia celor de importanţă naţională (petrol, gaze 
naturale), cu condiţia respectării cerinţelor speciale de protecţie a mediului înconjurător 
stabilite de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu 
protecţia mediului înconjurător. 

Deoarece extragerea petrolului are loc din sonde, care se află în apropiere de zona 
protejată a rezervaţiei, se impune implementarea măsurilor de protecţie a componentelor 
mediului (apă, aer, sol) conform Directivelor UE, perfectarea mecanismului de 
control asupra activităţii de explorare şi extragere a zăcămintelor naturale din 
rezervaţiile ştiinţifice şi de aplicare a sancţiunilor mai drastice pentru încălcarea  
legislaţiei de mediu.
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În conformitate cu anexa V din Directiva Cadru Apa, informaţiile furnizate de 
sistemul de monitoring al apelor de suprafaţă sunt necesare inclusiv pentru clasificarea 
stării corpurilor de apă (având în vedere atât starea ecologică, cât şi cea chimică); 
proiectarea eficientă a viitoarelor programe de monitoring; evaluarea schimbărilor pe 
termen lung datorită cauzelor naturale şi activităţilor antropice; estimarea încărcărilor 
de poluanţi transfrontalieri sau evacuaţi în mediul marin; evaluarea schimbărilor în 
starea corpurilor de apă identificate ca fiind la risc, ca răspuns la aplicarea măsurilor de 
îmbunătăţire sau prevenire a deteriorării; stabilirea cauzelor datorită cărora corpurile de 
apă nu vor atinge obiectivele de mediu şi a impactului poluărilor accidentale; evaluarea 
conformităţii cu standardele şi obiectivele ariilor protejate; cuantificarea condiţiilor de 
referinţă pentru apele de suprafaţă. 

Astfel lacul Beleu, conform Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa 
sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, este inclus în Reţeaua 
de monitorizare a stării apelor de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova sub 
nr. 52: Lacul natural Beleu, satul Slobozia-Mare, r-nul Cahul, latitudinea nordică – 
45035’12,88”, longitudinea estică – 28009’09,65”, altitudinea – 5. Monitorizarea 
şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă în Republica Moldova  
revine Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

În Programul de activitate al Centrului de Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă 
al acestuia se prevede evaluarea de 4 ori pe an a indicatorilor fizico-chimici de calitate 
a apei din lacul Beleu [4].

Prezentul studiu include estimarea stării chimice a apei lacului în baza concentraţiilor 
măsurate pentru indicatorii monitorizaţi, determinantă fiind capacitatea de autoepurare 
şi de nitrificare a apei.

Metode şi metodologii 
Prelevarea probelor de apă s-a realizat conform Ghidului de prelevare a apelor 

din lacuri naturale şi artificiale [5]. Analizele au fost realizate în trei repetări  
cu obţinerea valorilor medii. 

Concentraţiile de anioni şi cationi au fost determinate folosind standardele 
naţionale [3]. Cantitatea suspensiilor a fost determinată gravimetric, culoarea apei, 
compuşii azotului, fosforului, ionii de sulfaţi, fier au fost determinaţi fotocolorimetric, 
iar titrimetric a fost evaluată alcalinitatea, conţinutul de cloruri, suma de calciu 
şi magneziu, de asemenea valorile consumului biochimic (CBO5) şi chimic  
(CCO-Cr, CCO-Mn) de oxigen după combustia şi oxidarea catalitică a probei de apă. 
pH-ul apei a fost determinat prin metoda potenţiometrică. Utilizând cromatografia în 
fază gazoasă a fost determinat conţinutul hidrocarburilor în apa lacului. 

Clasificarea calităţii apelor din lac în vederea stabilirii stării ecologice s-a realizat 
conform HG nr. 932 din 20.11.2013, Anexa nr. 1: Monitorizarea şi evidenţa sistematică 
a stării apelor de suprafaţă. Parametrii fizico-chimici, procedurile şi măsurile tehnice 
necesare pentru monitorizarea acestora, diferenţiate fiind cinci clase de calitate. 
Valorile obţinute conform metodelor de prelucrare a datelor au fost comparate cu  
valorile limită admisibile [9]. 

În prezentul studiu a fost evaluată componenţa fizico-chimică a  
apei lacului Beleu: 

între gârlele Rotaru – Manolescu şi Popovca - Rotaru pe 14.11.2014; 1. 

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

167

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

între gârlele Popovca - Rotaru, Rotaru – Manolescu şi gârla Manolescu  2. 
pe 28.05.2015.
între gârlele Rotaru – Manolescu, Manolescu şi r. Prut, s. Văleni, pe 20.08.2015.3. 

Starea chimică a apelor s-a stabilit, aşa cum prevede Regulamentul cu privire la 
cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă [5] în baza concentraţiilor 
măsurate pentru indicatorii monitorizaţi, determinantă fiind concentraţia substanţelor 
prioritare/prioritar periculoase.

Probele de apă au fost recoltate din lac în conformitate cu specificaţiile 
Directivei-cadru privind apa 2000/60/CE şi SM SR ISO 5667-4:2007 din mai multe  
puncte de control [3].

Rezultate şi discuţii
Rezultatele determinărilor fizico-chimice efectuate în anii 2009-2013 denotă că 

calitatea apei lacului Beleu, s. Slobozia Mare, a fost după Indicele de Poluare a Apei 
(IPA) de clasa II de poluare (IPA=0,78, curată) în 2009 şi clasa III (IPA=1,21, moderat 
poluată) în 2012. În a. 2013 depăşiri ale concentraţiei maxim admisibile (CMA) nu au 
fost înregistrate în apa lacului după mineralizare (media cca 500 mg/dm3, clasa I de 
calitate), conţinutul oxigenului dizolvat, ce a variat de la 9,44 la 10,17 mg/dm3 (clasa 
I de calitate). Concentraţia nitriţilor a fost între 0,022 şi 0,11 mg/dm3 (1,7 CMA, clasa 
I-II de calitate), a produselor petroliere a ajuns la 0,23 mg/dm3, în 2012 fiind 0,24 mg/
dm3 (4,6-4,8 CMA, clasa II-III de calitate) [2, 11]. 

Probele de apă din lac, evaluate în prezentul studiu (anii 2014-2015), au concentraţia 
ionilor de clor (26,2-36,1 mg/dm3), amoniu (0-0,14 mg/dm3), a nitraţilor (0-0,77 mg/
dm3), a substanţelor tensioactive anionice (STA An, 0,01 mg/dm3), valoarea CBO5 (2,29-
2,62 mg/dm3O) şi a mineralizării (195-490 mg/dm3) ce corespunde clasei I de calitate a 
apelor de suprafaţă. După pH-ul apei (8,18-8,8), duritate (2,9-4,8 me/dm3), conţinutul 
de sulfaţi (32,8-153 mg/dm3), nitriţi (0,005-0,018 mg/dm3) şi fosfor total (0,048-
0,108 mg/dm3) apa lacului în toate secţiunile este de clasa I-II de calitate. Rezultatele 
cercetării au remarcat însă o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm3 (gârla 
Rotaru – Manolescu) la 267 mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de calitate 
între apa lacului Beleu din gârla Manolescu, unde clasa de calitate este V->V, iar după 
cel al produselor petroliere - clasa III, din celelalte puncte de colectare a probelor, apa 
încadrându-se în general în clasa I-II de calitate (tab. 1). 

Analizând evoluţia concentraţiei ionilor de amoniu în secţiunile lacului, se poate 
observa că cele mai mari valori ale indicatorului au fost înregistrate în 2012, secţiunea  
s. Slobozia Mare (0,07-0,83 mg/dm3). Se poate menţiona că evoluţia concentraţiei ionilor 
de amoniu are un caracter sezonier, valorile mai scăzute fiind semnalate în perioada 
aprilie – septembrie, când are loc mai intens procesul de nitrificare. Concentraţia 
azotiţilor şi ionilor de amoniu (mai 2015) nu a depăşit CMA. 

Apa lacului Beleu (probe colectate în mai 2015) conţine de la 500 până la 900 mg/
dm3 săruri dizolvate, duritatea variază de la 4,5 până la 7,0 me/dm3 sau de la 12,6 grade 
germane (GH) până la 19,6 grade GH, ceea ce atribuie aceste ape la categoria apelor 
semidure, iar pH-ul apei variază de la 8,18 la 8,8 (tab. 1). 

După componenţa chimică apa lacului este de tipul de apă bicarbonato-sulfată după 
anioni şi sodică-magnezică după cationi (fig. 1 şi 2). 
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Tabelul 1. Componenţa fizico-chimică şi clasa de calitate a apei lacului Beleu.

Nr. Indicator 

2012 14.11.2014 27.05.2015
Clasa 

de 
cali-
tate

s. Slobo-
zia Mare

Gârla Gârla 
Rotaru 
- Mano-

lescu

Popovca 
- Rotaru

Popovca 
-Rotaru

Rotaru –
Mano-
lescu

Mano-
lescu

1 pH 8,33-8,68 8,47 8,48 8,8 8,18 8,3 II

2 CBO5, 
mg/dm3 O 2,34-3,63 2,52 2,62 2,4 2,29 2,45 I

23 CCO-Cr, mg/
dm3 O - 20,2 17,0 12,7 13,3 15,3 II-V

4 Suspensii, mg/
dm3 50-303 50 105 57 63 267 V->V

5 Duritatea, me/
dm3 3,2-8,9 4,6 4,8 2,9 4,1 3,7 I-II

6 SO4
2-, mg/dm3 71,8-132 146 153 32,8 85,2 89,8 I-II

7 Cl-, mg/dm3 31,9-111 35,4 35,4 36,1 26,9 26,2 I

8 Mineralizarea, 
mg/dm3 377-842 460 475 195 309 326 I

9 NH4
+, mg/dm3 0,07-0,83 0,14 0,06 0 0 0 I-III

10 NO2
-, mg/dm3 0-0,061 0,007 0,007 0,005 0,018 0,009 I-II

11 NO3
-, mg/dm3 0-4 0,65 0,77 0 0,77 0,72 I

12 Ptot, mg/dm3 0,104-
0,256 0,098 0,108 0,048 0,094 0,096 I-II

13 Produse petro-
liere, mg/dm3 0,05-0,24 0,09 0,07 0,09 0,1 0,3 I-III

14 STA An, mg/
dm3 0-0,02 0,01 <0,01 0,01 0,01 0,01 I

Figura 1. Variaţia compoziţiei cationice a 
apei.

Figura 2. Variaţia compoziţiei anionice  
a apei.
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Astfel concentraţiile de poluanţi conduc la încadrarea lacului Beleu în 
clasele III-V de calitate a apei pentru poluanţii relevanţi asociaţi surselor din  
amplasamentul lacului.

Analizând parametrii chimici ai apei lacului Beleu şi din lacul Rotunda (lângă  
s. Manta, expediţia din mai 2015) s-a constatat că concentraţia substanţelor organice  
(CCO-Cr) variază de la 10,6 (lacul Rotunda) până la 28,4 mgO2/dm3 - valoare caracteristică 
potenţialului moderat (lacul Beleu, în preajma activităţii de extragere a petrolului).  
De asemenea CBO5 este maxim 3,17 mgO2/dm3 (lacul Beleu) (tab. 2)

Tabelul 2. Variaţia conţinutului în elemente biogene, mineralizării şi durităţii apei.

Locul prelevării probelor
Parametrul, mg/dm3 Duritatea, 

me/dm3Reziduul fix NO3
- NH4

+

Lacul Beleu, s. Slobozia Mare 547 3,65 0,35 4,9
Lacul Rotunda, s. Manta 875 1,65 0,57 7,0
r. Prut, s. Văleni 490 4,65 0,27 4,5

Apa recoltată în diferite anotimpuri după CBO5 şi CCO-Cr se încadrează în clasa 
I-II de calitate cu excepţia probei de primăvară din lacul Beleu, în preajma activităţii de 
extragere a petrolului (clasa I-III de calitate) (tab. 3). 

Tabelul 3. Concentraţia substanţelor organice, consumul biochimic de oxigen, 
capacitatea de autoepurare a apei şi clasa de calitate după CBO5 şi CCO-Cr.

Proba Anotim-
pul

CCO-Cr CBO5 Clasa de calitate după 
CBO5 şi CCO-Crmg/dm3 O

1 2 3 4 5
Lacul Beleu, între gârlele 
Rotaru şi Manolescu, lângă 
extragerea petrolului

iarna 17,26 1,77 I-II

Lacul Beleu, între gârlele 
Rotaru şi Popovca iarna 12,2 3,02 I-II

Lacul Beleu, s. Slobozia 
Mare primăvara 15,7 3,17 I-II

Lacul Beleu, în preajma 
activităţii de extragere a 
petrolului

primăvara 28,4 1,31 I-III

Lacul Rotunda, s. Manta primăvara 10,6 3,01 I-II
r. Prut, s. Văleni primăvara 12,06 3,08 I-II
r. Prut, s. Văleni vara 8,65 2,15 I
Lacul Beleu, între gârlele 
Rotaru şi Manolescu, lângă 
extragerea petrolului

vara 22,0 3,01 I-II

Lacul Beleu, Gârla Mano-
lescu vara 14,9 2,66 I-II

Reieşind din informaţia privitor la calitatea apei lacului Beleu, luând la bază şi factorii 
biologici, fizico-geografici şi hidrobiologici, conchidem că pentru o stare ecologică 
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bună a lacului Beleu este utilă mobilizarea factorilor sociali, tehnici şi îndeosebi a 
celor organizatorici şi economici, care condiţionează eficacitatea îmbunătăţirii  
stării apelor naturale poluate. 

Concluzii
Concentraţia ionilor de clor, amoniu, a nitraţilor, substanţelor tensioactive anionice, 

valoarea CBO5 şi a mineralizării clasifică apa lacului Beleu în clasa I de calitate a 
apelor de suprafaţă. După pH, duritate, conţinutul de sulfaţi, nitriţi şi fosfor total apa 
lacului în toate secţiunile este de clasa I-II de calitate. 

Rezultatele cercetării au remarcat o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/
dm3 (gârla Rotaru – Manolescu) la 267 mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă 
de calitate în apa din gârla Manolescu, unde clasa de calitate este V->V, iar după cel al 
produselor petroliere - clasa III. 

Pentru o stare ecologică bună a lacului Beleu este utilă mobilizarea factorilor 
sociali, tehnici şi îndeosebi a celor organizatorici şi economici, luându-i la bază şi pe 
cei biologici, fizico-geografici şi hidrobiologici. 
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Rezumat
Articolul defineşte noţiunea de Evaluare de Mediu şi pune în discuţie starea actuală a 
sistemului naţional, provocările legate de reformarea acestuia în conformitate cu cerinţele 
Acordului de Asocierea la UE, şi încearcă să identifice direcţiile necesare de dezvoltare. 
Analiza experienţei de post-aderare ale unor state sugerează că factorii critici în procesul 
de reformare sânt cei contextuali, care trebuie identificaţi şi evaluaţi înaintea racordării 
la cadrul comunitar. Autorul susţine că elaborarea mecanismelor adecvate de reformare 
a sistemului naţional în baza unei fundamentări teoretice bine definite ar spori şansele ca 
acesta să rezulte într-un sistem funcţional şi eficace în termeni practici.
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Introducere
Odata cu ratificarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană (UE) 

Republica Moldova (RM) s-a angajat într-un proces amplu de reformare şi 
modernizare. Capitolul “Mediu” al Acordului presupune crearea unui sistem eficient 
de mediu prin realizarea unui set întreg de reforme legislative şi instituţionale în 
conformitate cu cerinţele UE. Unul din obiective în acest sens ţine de reformarea 
sistemului naţional de Evaluare de Mediu (EM) ca instrument cheie de management  
ecologic al politicii naţionale în domeniu.

Cercetările şi studiile ce vizeză sistemul naţional de EM concluzionează că acesta 
înregistrează deficienţe atât la nivelul cadrului legal care corespunde doar parţial 
cerinţelor UE, cât şi la cel instituţional şi de aplicare practică. Experienţa de post-
aderare ale unor noi state membre UE demonstrează că preluarea cadrului comunitar 
de EM în general a rezultat în schimbări pozitive în ceea ce priveşte performanţa 
sistemelor naţionale. În acelaş timp în unele state se atestă anumite deficienţe la acest 
capitol, unele chiar cu riscul de a pereclita scopul EM în sine. Cercetările în acest 
domeniu sugerează că factorii determinanţi ce influenţează buna funcţionare a EM sunt 
cei contextuali exprimaţi prin sistem politic, situaţie economică şi capacitatea actorilor 
implicaţi. Preluarea şi transpunerea cadrului UE ce nu este în deplină compatibilitate 
cu contextul local riscă să rezulte în sisteme nefezabile ce nu produc efectul aşteptat. 
Spre deosebire, dezvoltarea unui sistem de EM ce are la bază o înţelegere clară a 
factorilor contextuali ce îl influenţează şi porneşte de la capacitatea actorilor cheie  
are şanse mai mari de a fi unul de succes.

Prin urmare, înaintea racordării sistemului naţional de EM la cerinţele cadrului 
UE se impune necesitatea efectuării unei analize complexe multidimensionale ale 
bazelor teoretice, tendinţelor de dezvoltare, şi particularităţilor EM în RM. Rezultatele 
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acestei analize vor permite definirea bazelor teoretice de reformare ale EM în contextul 
asocierii la UE. Înţelegerea clară a factorilor contextuali ce influenţează sistemul de 
EM va permite elaborarea mecanismelor adecvate de implementare a prevederilor 
Acordului de Asociere cu privire la reformarea EM. Această abordare ar spori şansele 
ca sistemul naţional să fie nu doar “euroconform” în intenţii ci şi unul funcţional şi 
eficace în termeni practici. Astfel, acesta ar veni să asigure într-o masură mai mare 
că proiectele noi şi deciziile strategice nu vor afecta mediul, că parţile potenţial 
afectate vor fi consultate, şi că deciziile pe marginea acestora vor fi informate,  
asumate şi bazate pe concluzii calificate.

Evaluarea de Mediu. Informaţii generale
EM este un instrument de management ecologic care, de la apariţia sa în 1969 

în Statele Unite, capătă aplicare largă în lume, în prezent fiind utilizat în peste 130 
de ţări [22]. Scopul principal al EM este prevenirea şi minimizarea impactului 
negativ, şi maximizarea celui pozitiv asupra mediului ce pot fi generate de activităţile 
economice planificate şi cele existente, cât şi de deciziile strategice înainte ca  
acestea să fie implementate.

Există mai multe definiţii ale EM însa una din cele mai cuprinzătoare este formulată 
de Lee [29] şi completată de Cherp [10] care defineşte EM drept: “procesul de analiză 
sistematică a impactului asupra mediului al activităţilor planificate, de consultare a 
parţilor afectate şi interesate, şi considerarea rezultatelor acestei analize şi consultărilor 
în procesul de planificare, luare a deciziilor şi implementare.” Asociaţia Internaţională 
de Evaluare a Impactului (AIEI) defineşte analiza impactului drept: “procesul de 
identificare a consecinţelor viitoare ce sunt generate de o acţiune prezentă.” [21].

EM a fost concepută iniţial cu scopul de a evalua impactul ce poate fi generat de 
proiecte individuale planificate şi a fost denumită Evaluare Impactului de Mediu (EIM), 
iar evaluarea impactului generat de obiecte în funcţiune a căpătat denumirea de audit de 
mediu. În scurt timp aplicarea EM a fost extinsă şi asupra evaluării impactului ce poate 
fi generat de deciziile strategice cum ar fi planurile, programele şi politicile regionale 
sau naţionale, fiind denumit Evaluarea Strategică de Mediu (ESM). Ulterior, a fost 
extins şi domeniul de studiu al EM acesta fiind adaptat şi aplicat şi în alte sfere cum 
ar fi cea de sănătate publică denumită Evaluarea Impactului asupra Sănătăţii Publice 
(EISP), şi cea socială denumită Evaluarea Impactului Social (EIS).

Recunoaşterea la Samitul de la Rio1 a dezvoltării durabile (DD) drept modelul de 
dezvoltare ce poate asigura o convergenţă armonioasă şi interdependentă ale celor 
trei dimensiuni cheie: mediul, societatea şi economia, şi includerea principiilor DD 
în politicile naţionale, au impus noi cerinţe faţa de EM. Astfel, apare instrumentul 
de evaluare ce ia în consideraţie impactul de mediu, social şi economic în egală 
masură şi de o manieră integrată care capătă denumirea de Evaluarea Durabilităţii 
(ED). Acesta este aplicat deopotrivă la evaluarea impactelor noilor politici, programe,  
planuri, şi proiecte [33].

Mai nou, odată cu afirmarea conceptului de “economie verde”2 are loc şi lărgirea 
instrumentariului utilizat în evaluarea impactului cu includerea celor economice, cum 
1. Conferinţa ONU pentru Mediu şi Dezvoltare găzduită de Brazilia în Rio-de-Jainero în peri-
oada 3-14 iunie 1992.
2. Model economic definit de Programul Naţiunilor Unite de Mediu (PNUM) drept modelul 
ce presupune emisii reduse de carbon, folosirea eficientă a resurselor naturale, echitate şi 
incluziune socială.
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ar fi spre exemplu monetizarea serviciilor şi capitalului natural şi considerarea acestora 
în analiza de cost-beneficiu în procesul de evaluare a impactului asupra resurselor 
naturale şi utilizării lor raţionale [36].

Particularitatea de bază ce caracterizează EM şi formele acesteia este obiectivul 
comun de a susţine procesul de luare a deciziilor spre atingerea DD [18, 38]. O alta 
valoare recunoscută a EM, dat fiind faptul că la baza acesteia stau şi principiile de 
participare, transparenţă şi compatibilitate, este rolul important pe care îl joaca aceasta 
în dezvoltarea bunei guvernări şi democratizării societăţii [35].

UE adoptă modelul de EM în 1985 prin ratificarea Directivei 85/337/EEC3 cu 
privire la EIM [10], şi mai tarziu a Directivei 2001/42/CE cu privire la ESM [11], 
la fel şi a Directivei 2003/35/CE privind participarea publicului [15]. În prezent 
acestea reprezintă instrumentele cheie obligatorii de reglementare a politicii de mediu 
la nivel comunitar şi se extind atât asupra ţărilor în curs de aderare şi candidate,  
cât şi asupra celor asociate.

Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI) ca Banca Mondială (BM) şi Banca 
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) adoptă instrumentul de EM în 1989 
şi respectiv în 1990 şi î-l integrează în procedurile sale operaţionale [37]. Scopul de 
baza al adoptării EM fiind de a facilita luarea deciziilor pe marginea asistenţei financiare 
prin considerarea tuturor riscurilor şi impactelor de mediu şi sociale pe care le pot 
avea acestea. În prezent EM este utilizată de toate IFI regionale şi globale, agenţiile de 
dezvoltare, şi un şir de companii multinaţionale şi a devenit parte indispensabilă a ceea 
ce se numeşte model de business transparent şi responsabil.

Evaluarea de Mediu în Republica Moldova
Pentru a preveni şi reduce impacul potenţial negativ asupra mediului RM 

şi-a dezvoltat sistemul propriu de EM. Acesta este bazat pe modelul de “Expertiză 
Ecologică” elaborat în fosta Uniune Sovietică care a fost ulterior modificat şi dezvoltat 
prin adoptarea a mai multor elemente caracteristice modelului clasic de EM aplicat 
în ţările occidentale [2, 11, 23, 24]. Astfel, la nivel legislativ şi normativ a fost 
introdus exerciţiul de selectare (screening), definirea domeniului de studiu (scoping), 
analiza alternativelor, participarea parţilor interesate şi/sau afectate, etc. La acel 
moment sistemul naţional de EM a fost recunoscut de Organizaţia de Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (OCED) drept sistem model pentru alte ţări din Comunitatea  
Statelor Independente (CSI) [32].

Cu toate acestea sistemul naţional de EM înregistrează anumite deficienţe atât la 
capitolul cadrului legal şi instituţional cât şi la capitolul practicii aplicării. În ceea ce 
priveşte cadrul legal în ultimii 15 ani acesta a înregistart evoluţii calitative modeste 
fiind în prezent unul doar parţial ajustat la cerinţele UE. Mai mult ca atât, acesta atestă 
neconcordanţe între unele prevederi legale şi cele normative, cât şi lacune în comparaţie 
cu cerinţele internaţionale de bună practică4. Printre acestea pot fi enumerate criteriile 
de screening ambiguie; definirea neclară a domeniului de studiu; lipsa unor domenii 
cheie în evaluarea impactului cum ar fi schimbările climatice şi biodiversitatea; la fel 
şi restricţiile pentru participarea publicului; lipsa unui mechanism de implementare 
a prevederilor ESM, etc., [2, 4, 11, 23, 24, 25]. Unele dintre aceste deficienţe au fost 
3. Directivă modificată în repetate rânduri, cea mai recentă fiind Directiva 2014/52/UE. 
4. Modelul definit de AIEI şi aplicate de UE, ţările occidentale şi IFI.
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parţial rectificate odată cu adoptarea legii nr.86 din 29 mai 2014 privind evaluarea 
impactului asupra mediului care a intrat în vigoare la începutul anului curent [30]. Legea 
abrogă stipulările precedente în legislaţia naţională cu referire la evaluarea impactului 
şi vine să transpună într-o măsură mai mare cerinţele Directivei 2011/92/UE cu privire 
la evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului5.

În termeni instituţionali sistemul actual de EM se confrunta cu lipsa unei divizări clare 
a responsabilitaţilor între factorii de elaborare a politicilor de mediu, de implementare, 
si cele de control. Astfel, Ministerul Mediului (MM) elaborează politici, autorizaţii şi 
efectuează expertiza ecologică a proiectelor de acte normative, în acelaş timp şi unele 
instituţii din subordine au atribuţii de elaborare a politicilor de mediu, iar Inspectoratul 
Ecologic de Stat (IES) eliberează anumite autorizaţii şi în acelaş timp are funcţii de 
control asupra respectării acestora ceea ce poate genera conflicte de interese [4, 20].

Practica aplicării EM la fel se confruntă cu deficienţe cum ar fi nerespectarea şi 
executarea cu încălcări a prevederilor legale; lipsa unor criterii clare pe baza cărora 
activităţile economice noi sânt supuse procedurii de EIM care este responsabilitatea 
MM, sau a expertizei ecologice responsabil de care este IES la nivel central sau local; 
efectuarea EM la etapele finale de elaborare a activităţilor noi; lipsa unui mecanism de 
implementare a ESM; transparenţa scazută a procesului decizional; lipsa unui “ghişeu 
unic” la eliberarea autorizaţiilor de mediu, etc., [2, 4, 11, 20].

Deficienţele şi lacunele existente în sistemul naţional de EM afectează funcţionarea 
acestuia şi nu permit atingerea în deplină masură a obiectivelor pentru care a fost creat, 
şi anume de a asigura că noile proiecte şi decizii strategice nu vor duce la degradarea 
mediului, că părţile potenţial afectate vor fi consultate, şi că deciziile pe marginea 
acestora vor fi informate, asumate şi bazate pe conlcuzii calificate.

Sistemul de EM naţional şi funcţionarea sa au fost subiectul a mai multor stu-
dii şi cercetări de analiză. Dintre cele mai relevante pot fi menţionate cele ce au 
stat la baza elaborării Legii privind Expertiza Ecologică şi EIM din 1996 [31] rea-
lizate de Capcelea [3, 7] şi Capcelea şi Mîrlean [6]; analiza cadrului legal de EM şi 
practica aplicarii realizate de Kiseleva [23-25]; analiza sistematică a actelor legis-
lative în domeniu şi descrierea procedurii de EM realizată de Capcelea [5]; studiul 
de identificare a discrepanţelor dintre procedura formală şi practica aplicării EM  
realizat de Cojocaru [11]; analiza comparativă complexă a tuturor elementelor cheie şi 
etapelor EM cu modelele performante de EM şi formularea recomandărilor de îmbună-
taţire a sistemului naţional realizată de Capcelea şi Cojocaru [2];  şi  cel  mai  recent studiu  
în domeniul  Managementului Ecologic  realizat  de  Capcelea  [4] care vizează  
şi deficienţele sistemului  naţional  de EM. 

Ultimul concluzionează la acest capitol necesitatea  
perfecţionării sistemului naţional de EM mai mult prin ajustarea modelului  
actual şi eliminarea lacunelor existente, decât prin introduce-
rea şi adoptarea unui model complet nou. Alte cercetari ce ar viza ne-
mijlocit EM în RM şi funcţionarea sa nu au fost atestate în literatura  
de specialitate în ultimul deceniu.

5. Măsura în care noua lege va reuşi să atingă scopul scontat şi să influenţeze sistemul 
naţional de EM în termeni practici rămâne a fi stabilită în urma unei analize de performanţă  
într-o perioadă următoare.

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

175

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Provocările EM în contextul asocierii RM la UE
Strategia Naţională de Mediu pentru anii 2013-2023 elaborată în conformitate 

cu prevederile capitolului “Mediu” al Acordului de Asociere UE-RM aprobată prin 
Hotărâre de Guvern [20] îşi propune drept obiectiv general crearea unui sistem 
eficient de mediu prin realizarea unui set întreg de reforme legislative şi instituţionale 
în conformitate cu cerinţele UE. Astfel, din cele 25 de Directive europene de mediu 
care necesită a fi transpuse în legislaţia naţională trei vizează direct EM şi anume  
Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului [16], Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri şi programe asupra mediului [14], şi Directiva 2003/35/CE de instituire a 
participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul [15]. 
Pentru aplicarea acestora în RM urmează a fi create mecanisme de implementare, 
iar în cazul ultimelor doua directive, deoarece lipsesc cu desăvârşire, acestea vor 
trebui create de la zero. La nivel de reforme instituţionale strategia presupune 
reorganizări, crearea de noi instituţii şi consolidarea şi îmbunătăţirea capacităţilor 
operaţionale, astfel ca acestea să poata asigura o bună implementare a prevederilor  
cadrului UE de EM [30]. Factorii de care depinde succesul implementării Strategiei per 
ansamblu, cât şi reformarea şi perefecţionarea sistemului actual de EM în particular, 
sânt varii şi fără o analiză calificată multidimensională aceştea pot fi abordaţi  
doar la nivel superficial.

Experienţa de post aderare a noilor state membre sugerează că ajustarea 
legislaţiei şi practicii de EM la cadrul UE au rezultat în general la schimbări majore 
pozitive în domeniul EM şi la îmbunătăţirea semnificativă a performanţei sistemelor 
naţionale, fapt atestat în rapoartele Agenţiei Europene de Mediu (AEM) al UE [17].  
În acelaş timp în unele state la nivelul contextului local sistemul de EM naţional 
înregistrează anumite deficienţe, unele chiar cu riscul de a periclita scopul EM în 
sine. Studiul de evaluare a eficacităţii sistemului de EM în Lituania spre exemplu, 
atestă drept deficienţe principale estimarea subiectivă a impactului, considerarea 
formală a alternativelor, şi politizarea procesului de EM [28]. Analiza EIM în Estonia 
indică că o jumătate din numărul de studii de impact nu au nici o influenţă asupra 
factorilor de decizie [19]. În Slovenia, la 10 ani de la aderarea la UE, ESM rămâne a 
fi ineficace şi costisitoare şi nu contribuie la îmbunătăţirea proiectelor [1]. Astfel, în 
limite rezonabile se poate constata că la nivelul contextului local simpla transpunere a 
cadrului UE de EM în legislaţia naţională încă nu garantează ca sistemul de EM va fi  
unul pe deplin funcţional.

Cercetările în domeniul dezvoltării, performanţei şi eficacităţii sistemului de 
EM sugerează că factorii determinanţi în acest sens sunt cei contextuali definiţi 
prin sistemul politic naţional, situaţia economică, capacitatea actorilor cheie,  
etc., [8, 9, 27, 34]. Respectiv, anume factorii contextuali trebuie să stea la baza dezvoltării 
unui sistem nou de EM, care trebuie elaborat în dependenţă de particularităţile acestor 
factori. O alta abordare în acest sens este introducerea la început a unui model performant 
de EM care ar influenţa şi schimba ulterior contextul. Intervenţiile de acest gen însă, 
ce nu sânt compatibile cu contextul riscă să rezulte în sisteme de EM nefezabile care 
nu produc efectul scontat. Spre deosebire, dezvoltarea unui sistem de EM ce are la 
bază o inţelegere solidă a factorilor contextuali, şi porneşte de la capacitatea actorilor 
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cheie, are şanse mai mari de a fi unul de succes. Astfel de sisteme de EM, poate mai 
puţin ambitioase în comparaţie cu cele performante cum ar fi cadrul UE de EM,  
au şanse mai mari de a fi funcţionale [26].

Perspective şi direcţii de dezvoltare a EM în RM
Prin urmare, înaintea racordării EM la cerinţele cadrului UE se impune necesitatea 

efectuării unei analize complexe multidimensionale ale bazelor teoretice, tendinţelor 
de dezvoltare, şi particularităţilor EM în contextul RM. Aceasta ar permite o mai bună 
înţelegere a oportunităţilor şi limitărilor în definirea noilor obiective de dezvoltare ale 
sistemului de EM naţional. În acest sens analiza trebuie să identifice: 1) elementele cheie 
şi principiile de bază acceptate care caracterizează modelul de EM de bună practică; 2) 
provocările şi oportunităţile legate de reformarea sistemului naţional în baza experienţei 
statelor care au fost şi/sau sânt antrenate în procese similare; 3) lacunele existente în 
sistemul naţional în comparaţie cu cel cadru al UE, IFI şi legislaţia internaţională6 în 
domeniu; şi 4) factorii critici ce influenţează buna funcţioanare a sistemului naţional de 
EM prin prizma evaluării performanţei şi eficacităţii acestuia.

Rezultatele acestei analize vor permite definirea bazelor teoretice de reformare ale 
EM în contextul asocierii la UE. Identificarea factorilor limitativi care afectează buna 
funcţionare a sistemului va permite elaborarea măsurilor de diminuare al acestor factori. 
La fel, identificarea factorilor permisivi care au efect pozitiv asupra EM va permite 
elaborarea măsurilor de dezvoltare în continuare al acestora. Per ansamblu, înţelegerea 
clară a factorilor contextuali cheie va permite elaborarea mecanismelor adecvate de 
implementare a prevederilor Acordului de Asociere cu privire la transpunerea cadrului 
comunitar în practica naţională. Această abordare ar spori şansele ca sistemul naţional 
de EM să fie nu doar “euroconform” la nivel de intenţii ci şi unul funcţional şi eficace la 
nivel practic. Astfel, EM ar veni să asigure de o manieră mai structurată, sistematică şi 
transparentă că noile politici, programe, planuri şi proiecte nu vor rezulta în degradarea 
mediului, că părţile potenţial afectate vor fi consultate, şi că deciziile pe marginea 
acestora vor fi informate, asumate şi bazate pe concluzii calificate.

În perspectivă aceste rezultate vor contribui la fel şi la dezvoltarea bazelor teoretice 
ale EM în contextul trecerii la evaluarea integrată a impactului de mediu, social şi 
economic prin aplicarea ED proiectelor şi deciziilor strategice. Deasemenea, vor 
putea servi la dezvoltarea bazelor teoretice de aplicare a EM în contextul trecerii la 
modelul de economie verde, şi atingerii unui grad mai înalt de DD. În acest sens, EM 
drept instrument de management ecologic cu potenţial foarte mare poate juca un rol 
determinant în această direcţie.
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ANIVERSĂRI

IZVOR DE SPIRIT ÎN CERCETARE 
Doctorul habilitat, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc la 75 de ani

Profesorul cercetător, doctorul habilitat în ştiinţe 
biologice Gheorghe Boronciuc s-a născut la 1 august 
1941 în satul Sturzovca, raionul Glodeni. În anul 1960 a 
absolvit şcoala medie din satul natal. În perioada 1960-
1962 lucrează în sovhozul din localitate, iar în anul 1962 
susţine cu succes examenele de admitere la Universitatea 
de Stat din Moldova şi este înmatriculat la Facultatea de 
Biologie şi Pedologie, la specialitatea de biologie. Tot în 
acelaşi an este înrolat în serviciul militar, după care se 
reîntoarce în anul 1965. Absolveşte universitatea în anul 
1970 şi este repartizat ca profesor în şcoala din satul natal, 
unde profesează cu succes biologia şi chimia, obţinând o 
deosebită stimă din partea elevilor, profesorilor şi, nu în 
ultimul rând, a sătenilor.
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După trei ani de activitate pedagogică se angajează în calitate de cercetător ştiinţific 
inferior la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Zootehnie şi Medicină Veterinară din 
Republica Moldova. Aici sub conducerea dr. şt. biol. Vasile Nauc însuşeşte metodele 
de cercetare în domeniul reproducerii animalelor şi se include activ în efectuarea 
investigaţiilor ştiinţifice. Deja peste doi ani, în anul 1975 împreună cu şeful laboratorului 
publică primele două lucrări ştiinţifice consacrate utilizării crioprotectorilor în procesul 
de crioconservare a gameţilor animalelor agricole. 

Peste un an, întreg cadru de cercetare al laboratorului care realiza cercetări ştiinţifice 
în domeniul biologiei reproducerii este transferat în cadrul Institutului de Zoologie şi 
Fiziologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unde a trecut toate etapele în ierarhia 
de cercetare – de la cercetător ştiinţific inferior până la şef de laborator. Activitatea 
ştiinţifică ulterioară a domnului Gheorghe Boronciuc este realizată în cadrul aceluiaşi 
Institut şi este consacrată studiului mecanismelor proceselor de congelare-decongelare 
a materialului seminal şi elaborării metodelor şi tehnologiilor de crioconservare.

În premieră a studiat acţiunea crioprotectorilor cu masă moleculară joasă asupra 
indicilor stării fiziologice a gameţilor în procesul de congelare-decongelare şi a 
determinat eficacitatea utilizării compuşilor polimerici la păstrarea îndelungată a 
materialului reproductiv în stare congelată. În comun cu colegii au stabilit proprietăţile 
crioprotectoare ale substanţelor cu acţiune endo- şi exocelulară din componentele 
mediilor sintetice, precum şi au estimat proprietăţile de protecţie, determinate de 
implicarea moleculelor cu grupe funcţionale hidrofile şi hidrofobe în diverse varietăţi 
ale asociaţiilor moleculare. O importanţă teoretică şi practică deosebită prezintă datele 
referitor la influenţa unor remedii asupra rezistenţei legăturilor intermoleculare în 
biocomplexe, în special asupra stabilizării legăturilor compuşilor fosfatici macroergici 
şi a celor sulfhidrice, asupra activităţii glutamat-aspartat transaminazelor şi asupra 
indicilor fiziologici şi morfologici ai gameţilor în condiţiile crioconservării.

Acestea, precum şi alte realizări au constituit baza tezei de doctor în ştiinţe biologice, 
care a fost susţinută cu succes în anul 1982. Un an mai târziu (1983) tânărului doctor 
în ştiinţe biologie Gheorghe Boronciuc, conducătorului Vasile Nauc şi unor colegi 
din laborator li sa decernat titlul „Laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi 
Tehnicii” pentru elaborarea şi implementarea în sectorul de producţie a procedeelor de 
crioconservare a materialului seminal şi optimizarea reproducerii animalelor agricole 
în condiţiile tehnologiilor industriale.

Activitatea ştiinţifică ulterioară a fost axată pe studierea conţinutului aminoacizilor 
hidrofili şi hidrofobi, transformărilor fracţiilor fosfolipidice, acizilor graşi, transformării 
produselor primare, secundare şi finale ale peroxidării lipidelor în plasmă, membrane 
şi gameţi în procesul de congelare-decongelare, date incluse în teza de doctor habilitat 
cu tema „Specificul modificărilor reacţiilor fiziologo-biochimice ale spermei diverselor 
specii de animale în procesul crioconservării şi elaborarea metodelor de sporire a 
criorezistenţei ei” susţinută în anul 1998 cu mare succes. 

Profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc în baza studiilor complexe a argumentat 
o concepţie nouă privind mecanismele de deteriorare a gameţilor, conform căreia 
dereglările structural-funcţionale ale gameţilor în condiţiile crioconservării poartă un 
caracter polifactorial şi demarează atât din cauza reacţiilor nespecifice, cât şi a celor 
specifice. Datele ce au demonstrat rolul principal al reacţiilor specifice în menţinerea 
homeostaziei structural-funcţionale la etapele iniţiale ale crioconservării şi al reacţiilor 
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nespecifice în apariţia deteriorărilor gameţilor diferitor specii de animale în procesul 
congelării-decongelării, precum şi dezvăluirea principiului de prevalare a eterogenităţii 
transformărilor metabolice în plasma seminală constituie un aport esenţial nu numai 
pentru criofiziologie, dar şi pentru elaborarea metodelor de sporire a eficienţei 
crioconservării gameţilor. 

Nu mai puţin valoroase sunt şi rezultatele ştiinţifice practice, în baza cărora au 
fost elaborate mai multe recomandări pentru practicieni: sistemul de reproducere 
a bovinelor; tehnologia obţinerii producţiei în ovicultură; metoda de pronosticare a 
capacităţii fecundative a gameţilor animalelor agricole; metodologia separării şi 
cercetării membranelor plasmatice ale gameţilor. 

Profesorul Gh. Boronciuc s-a manifestat şi în calitate de manager, deţinând funcţia 
de şef de laborator din anul 1993 până în anul 2015, contribuind la performanţa în 
cercetare a laboratorului în aceasta perioadă.

Un rol deosebit în activitatea profesorului Boronciuc a constituit formarea continuă 
personală şi a cadrelor laboratorului. Astfel, Domnia sa a trecut cursurile de perfecţionare 
în: Şcoala unională a biochimiştilor din or. Frunze; Universitatea M. V. Lomonosov din 
or. Moscova; Institutul de Criobiologie şi Criomedicină din or. Harkov; Institutul de 
Biochimie din or. Taşkent; Institutul Unional de Creştere a Animalelor din or. Podolsk; 
Institutul de Biologie a Dezvoltării din or. Moscova; Institutul Unional de Creştere şi 
Genetică a Animalelor din or. Sankt-Petersburg. 

Cercetările recente în comun cu colegii au ca scop elaborarea tehnologiilor de 
menţinere a sanogenităţii gameţilor, formarea dirijată a sănătăţii reproductive şi 
reproducerea descendenţilor sănătoşi. În vizorul investigaţiilor este şi identificarea 
perioadelor vulnerabile ale gametogenezei, remedierea şi estimarea factorilor cu 
impact sanogen şi deteriorator al metabolismului, funcţia şi morfologia celulelor 
reproductive.

Rezultatele ştiinţifice ale profesorului cercetător Gheorghe Boronciuc au fost 
incluse în cele peste 350 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii şi un manual în 
domeniul criobiologiei, fiziologiei şi sanocreatologiei sistemului reproductiv, care sunt 
repere valoroase pentru specialiştii din domeniu. Simpla înşiruire a lucrărilor ştiinţifice 
captivează prin varietatea titlurilor şi profunzimea conţinutului.

Drept dovadă a recunoaşterii rezultatelor activităţii de cercetare a profesorului 
Boronciuc sunt şi participarea la cele peste 100 de manifestări ştiinţifice desfăşurate 
în ţară şi în străinătate (România, Federaţia Rusă, Belgia, Elveţia, Austria, Israel, 
Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Belarus), unde au fost înalt apreciate. Caracterul inovator 
al rezultatelor cercetărilor obţinute a fost confirmat prin 10 brevete de invenţie apreciate 
cu numeroase certificate, diplome, medalii de aur, argint şi bronz la diverse Saloane 
naţionale şi internaţionale de inventică. 

Munca ştiinţifică asiduă a profesorului Boronciuc a fost înalt apreciată de comunitatea 
ştiinţifică naţională şi internaţională: de către Academia de Ştiinţe a Moldovei - prin 
acordarea medaliei „Dimitrie Cantemir”; de Stat – Laureat al Premiului de Stat; de 
Municipiu - Premiului municipal de merit.

Profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc contribuie activ şi la pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare. Astfel sub conducerea Dumnealui au fost elaborate şi susţinute 5 teze 
de doctor în ştiinţe biologice, precum şi continuă activitatea didactică la Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova.
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Merită a fi menţionate şi calităţile umane deosebite ale domnului profesor 
Gh. Boronciuc – onestitatea, cumsecădenia, bunăvoinţa, devotamentul, 
perseverenţa, punctualitatea etc., care le-a manifestat pe întreaga sa activitate şi le-a  
menţinut până în prezent.

Mult stimate domnule profesor cercetător Gheorghe Boronciuc, la cea dea 75 
aniversare Vă urăm sănătate, realizări frumoase în continuare, noi discipoli şi forţe 
creative în dezvoltarea sanocreatologiei. 

Academicianul Teodor Furdui
Doctorul Valentina Ciochină

Doctorul habilitat Ion Balan
Doctorul Valeria Vrabie
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PERSONALITĂŢI  NOTORII

IN MEMORIAM ACADEMICIANULUI  SIMION TOMA
(30.08.1936 - 11.11.2015)

În dimineaţa zilei de 11 noiembrie 
2015 s-a stins din viaţă  academicianul 
Simion TOMA, doctor  habilitat în 
ştiinţe agricole, profesor universitar, 
reputat savant în domeniile agrochimiei 
şi  fiziologiei vegetale, manager iscusit
 în sfera ştiinţei şi inovării recunoscut 
departe de hotarele Republicii Moldova. 

Academicianul Simion TOMA s-a născut la 30 august 1936 în s. Mârzaci, r-nul 
Orhei. Calea vieţii în lumea ştiinţei tânărul Simion Toma a început-o de la porţile Co-
legiului Agricol din s. Cucuruzeni, r. Orhei în anii 1950-1954, trecând apoi, în perio-
ada 1954-1959, prin forjeria Institutului Agricol din Chişinău (astăzi – Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova). Domnia Sa şi-a început calea spre Olimpul academic 
la Catedra de agrochimie a acestei Universităţi, urcând toate treptele ascensiunei pe 
scara ierarhică: asistent, conferenţiar, profesor universitar interimar. Rezultatele remar-
cabile ale activităţii sale ştiinţifice, precum şi a celei didactice, realizate concomitent în 
cadrul Alma Mater, s-au soldat cu susţinerea tezei de doctor (1967), de doctor habilitat 
(1973) şi conferirea titlului de profesor universitar (1986). Profesorul Simion Toma şi-a 
captivat studenţii prin dragostea sa faţă de specialitatea aleasă, inspirându-le interesul 
pentru agrochimie şi cercetare. Pas cu pas, an de an, a contribuit la pregătirea a sute de 
specialişti cu studii superioare în domeniul agriculturii. 
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În anul 1973, la vârsta de 37 de ani, a devenit director al Filialei din Chişinău a 
Institutului Central de Deservire Agrochimică din URSS. A efectuat cercetări ştiinţifice 
aplicative, evidenţiind legităţile distribuţiei microelementelor (Mn, B, Zn, Cu, etc.) 
în sol, ceea ce a permis elaborarea cartogramelor conţinutului fracţiilor mobile, 
hidrosolubile şi totale în solurile din republică, care şi astăzi sunt utilizate de specialiştii 
din domeniu. A demonstrat că conţinutul total de microelemente în mediu este relativ 
înalt, iar accesibilitatea acestor microelemente de către plante este destul de mică şi 
constituie 1-10 la sută din cantitatea totală. 

În perioada anilor 1978-2005, timp de 27 de ani, a activat în calitate de director al 
Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor, din 1991 Institutul de Fiziologie a 
Plantelor. Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare 
teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de colegii de breaslă, acordându-i-se în 
anul 1978 titlul onorific de membru corespondent, iar în anul 1981 – de membru 
titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la vârsta de 46 de ani, plasându-se, astfel, 
printre cei mai tineri academicieni în istoria instituţiei menţionate şi a domeniului 
de cercetare. Preocupările ştiinţifice ale academicianului Simion Toma se extind de 
la contribuţii teoretice şi fundamentale la arii specifice profilului, care au constituit 
patrimoniul ştiinţific al domeniului care l-a dezvoltat. Şi aici se impune, în primul 
rând, constatarea că academicianul Simion Toma a fost fondator al şcolii ştiinţifice 
în domeniul: „Microelementele în obiectele biosferei: plante, sol, apă, furaje, produse 
alimentare”. Cei 38 de doctori şi doctori habilitaţi pregătiţi de dumnealui confirmă pe 
deplin prestigiul acestei şcoli ştiinţifice. Pe parcursul activităţii în calitate de director, 
în acest Institut cu succes realizau cercetări ştiinţifice 6 membri ai Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, fiind create şi alte şcoli ştiinţifice în domeniul biologiei. Investigaţiile 
fundamentale ale academicianului Simion Toma privind studiul microelementelor 
ca vectori ai proceselor biologice la plante, au condus la elucidarea particularităţilor 
mecanismelor de penetrare, export, translocare, acumulare, imobilizare şi depozitare a 
microelementelor în diferite organe ale plantelor pe parcursul ontogenezei, fenomene 
care au stat la temelia elaborării strategiilor, conceptelor, tehnologiilor, procedeelor şi 
metodelor eficace de aplicare a microelementelor separat şi concomitent cu alte principii 
biologic active în scopul optimizării proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelor în 
vederea manifestării mai ample a potenţialului genetic de rezistenţă şi productivitate 
al plantelor de cultură. Originale sunt rezultatele ce ţin de elucidarea legăturilor 
sinergiste şi antagoniste dintre diferite microelemente. Academicianul Simion Toma, 
cu susţinerea colegilor de breaslă, a elaborat şi a înaintat organelor de resort conceptul 
primului Program de Stat cu genericul „Principii şi procedee tehnologice de diminuare a 
consecinţelor calamităţilor naturale (seceta, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură”. 
Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 1349 din 11 noiembrie 2003 a aprobat 
acest program, desemnându-l în calitate de conducător pe academicianul Simion Toma. 
Graţie calităţilor manageriale şi autorităţii sale ştiinţifice, la realizarea dezideratelor 
planificate a participat o echipă consolidată mixtă de cercetători din cadrul a zece instituţii 
din sfera ştiinţei şi inovării, rodul muncii fiind elaborarea a unui set larg de tehnologii, 
secvenţe tehnologice, procedee şi metode de atenuare a consecinţelor calamităţilor 
naturale, confirmate prin 19 brevete de invenţie şi implementate în sectorul agricol. În 
premieră, în comun cu colegii din laboratorul condus de Domnia sa a elaborat, testat 
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şi brevetat primul fertilizant complex autohton de microelemente de bază – preparatul 
Microcom, care cu succes se implementează în branşa viticulturii. În colaborare cu 
colegii din România a publicat la Chişinău tratatul “Fiziologia plantelor de cultură” în 4 
volume (1999-2000). Calităţile de manager excepţional al ştiinţei au fost demonstrate şi 
în perioada de trecere a colectivului Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor 
în blocul nou construit de pe str. Pădurii, 22, care dispunea de Fitotron, Carpotron, 
climofitocamere, sere, lizimetre, casă de vegetaţie, Centru de calcul, bibliotecă, sală 
de conferinţe, laboratoare specializate de analiza aminoacizilor, cultura ţesuturilor, 
liofilizare, mass-spectrometrie, ultracentrifuge, cabinet de microscopie electronică etc. 
Acest patrimoniu ştiinţific împreună cu Institutul de Genetică Ecologică şi Biotronul  
prezentau un Centru ştiinţific biologic de unicat, care era vizitat nu doar de savanţii din 
fosta Uniune Sovietică, dar şi de cei din ţările europene, precum şi din Japonia, China, 
SUA, Canada, India etc.

Exercitând funcţiile de academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice şi 
Chimice (1980-1986) şi de academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole (2005-
2009) a întreprins măsuri concrete în vederea consolidării potenţialului ştiinţific întru 
realizarea cu succes a proiectelor de cercetare, fortificării controlului asupra eficienţei 
investigaţiilor, implementării rezultatelor în sectorul real al economiei naţionale şi 
pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. 

În anul 2008, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, academicianul 
Simion Toma a fost numit în funcţie de vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare, conducător al Comisiei de acreditare. În această postură înaltă 
de demnitar public, Domnia Sa şi-a reafirmat calităţile manageriale, fiind mereu deschis 
pentru noi idei, diriguind un colectiv unit în cadrul Direcţiei de evaluare şi acreditare 
şi promovând în activitatea de zi cu zi astfel de valori ca principialitatea, onestitatea, 
colegialitatea şi bunăvoinţa.

Relevanţa cercetărilor realizate de academicianul Simion Toma a fost confirmată de 
cele 55 brevete de invenţii şi 18 tratate, monografii şi culegeri, care se numără printre 
cele peste 800 de lucrări ştiinţifice publicate, precum şi de 56 medalii de aur, argint şi 
bronz, obţinute la saloanele naţionale şi internaţionale ale deţinătorilor de brevete şi 
patente, desfăşurate în URSS, Republica Moldova, SUA, Republica Populară Chineză, 
Regatul Belgiei, România, Federaţia Rusă, Elveţia, Republica Coreea etc. Vizibilitatea 
şi recunoaşterea naţională şi internaţională a permis acordarea calităţii de membru al 
unui şir de societăţi ştiinţifice în domeniu din ţară şi de peste hotare şi a mai multor 
distincţii şi titluri, printre care : „Ordinul Republicii”, ordinele „Drapelul Roşu de 
Muncă”, „Insigna de Onoare”, medaliile „Dimitrie Cantemir”,„OMPI”,„academician 
S. I. Vavilov”, „academician D. N. Preanişnikov”, „Veteran al Muncii”, titlurile 
de Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu 
Şişeşti”din România, Om Emerit, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Agrare de Stat 
din Moldova, Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, 
Diploma Guvernului Republicii Moldova etc. Însă poate mai importante decât aceste 
recunoaşteri oficiale rămân stima şi respectul pe care le  poartă colegii săi, dragostea şi 
căldura în suflet ale foştilor discipoli.

Acad. T. Furdui, acad. B. Gaina dr. hab. V. Botnari, dr. L. Andronic
dr. Gh. Tudorache    dr. A.Chirilov
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ABSTRACTS 
UDC: 632.51
GENERAL ASPECTS OF RESISTANCE MECHANISMS TO PARASITIC 

PLANTS FROM OROBANCHACEAE FAMILY. Duca Maria, Port Angela, Clapco 
Steliana, Zgardan  Dan, Tabără Olesea. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 7-16.

Parasitic plants of Orobanchaceae family are the serious threat to agricultural crops 
and a high infestation level can cause total yield loss. The knowledge of the mechanisms of 
resistance against the parasite and host-parasite interaction is important to develop strategies of 
parasitic control. The main goal of this research was to study the physiology-genetics aspects  
of host-parasite systems.

59 references.
Keywords: parasitism, evolution, resistance, defensive response, Orobanchaceae
Received July, 14 2016

UDC: 591.16 : 598.261.6
THE FREE AMINO ACID CONTENT OF THE ROOSTER SEMINAL PLASMA 

DEPENDING ON THE USE OF GAMETOSTIMULATING REMEDY THAT CONTAINS 
ZINC. Didilica Ina. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,   
No 2(329), p. 17-23.

The experimental research refers to the assessment of the dynamic of proteinogenous free 
amino acids content in the cock’s seminal plasma under the influence of coordination compounds 
of Zn. Their quantification was performed by liquid chromatography of the amino acid analyzer 
„339-AAAM” (Producer – „Microtechnology” Czech Republic). The analysis of the obtained 
amino-grams allowed to find in the seminal plasma of the cock’s sperm: 19 amino acids and six 
its derivatives. Summarizing the research results of amino acid spectrum of the cock’s sperm, we 
can mention that seminal plasma is the connecting link, which supply sperm with amino acids 
and provides its transportation to the plasma membranes. The applied coordination compound 
of Zn has been shown to be an effective gametostimulator.

24 references, 4 figures.
Key words: reproduction, seminal plasma, amino acids, gametostimulator
Received June, 23 2016

UDC: [591.05:591.13]:599.32
THE VITAL POTENTIAL AND BODY WEIGHT OF YOUNG RATS, ACCORDING 

TO THE CONTENT OF FOOD RATION. Polyakova Lilya. //Buletinul Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 23-28.

In the article are presented data about the vital potential and body weight of young rats, 
according to the content of food ration. It was found that the vital potential of young rats can be 
increased, if their diet is relatively rich in proteins. The increase in rat body weight in the early 
postnatal period can be provided with a diet relatively rich in proteins. 

10 references, 3 tables.
Key words: food allowance, age period, young rats, physical activity, swimming, nutrients, 

vital potential.
Received June 23, 2016.

UDC:  581.1.03:581.14 
INVOLVEMENT OF WATER AND REACTIVE OXYGEN SPECIES 

 IN PLANT LEAVES SENESCENCE. Ştefîrţă Anastasia, Brînză Lilia,  Melenciuc M., 
Aluchi N., Buceaceaia Svetlana. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  
2016,  No 2(329), p. 28-40.
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Relations between the changes of the water status, antioxidant protection and the drought-
induced premature leaf senescence of plants corn were studied.  It has been shown that disruption 
of water homeostasis and antioxidant protection represents the main agencies that enable both 
the senescence of plants in optimal conditions and premature senescence, drought-induced.  
Dehydration causes excessive formation of the ROS, reducing the antioxidant activity and the 
occurrence of oxidative stress, which in turn induces a series of events coupled with the stopping 
of growth, senescence, tissue, cellular structural damage and premature death of the plant cells 
and organs. The cause of speeding up the senescence of leaf low level in drought conditions, 
is, on the one hand, strong dehydration of their own due to the capacity of low water retention 
and, on the other hand, the great force of attraction of water the young leaves with unfinished 
growth, keeping them stomata conductance and photosynthesis rate as osmeofili compounds 
provider. The similarity between programmed natural senescence and premature senescence, 
conditioned by drought, is the loss of turgor, enabled ROS training, decrease of capacity 
antioxidant protection, oxidative destructions structure membranes, inhibiting assimilation 
processes - events induced dehydration.

33 references, 1 figure, 5 tables
Keywords: plant senescence, the water status , reactive oxygen species, antioxidant enzymes, 

pigments, photosynthesis 
Received  April o4, 2016

UDC 581.1
INFLUENCE OF NATURAL GROWTH REGULATOR REGLALG ON THE 

CELLS OXIDO - REDUCTIVE POTENTIAL OF RHODIOLA ROSEA L. CALLUS.   
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc A. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 40-48.

The influence of natural growth regulator Reglalg on the content of phenolic compounds, 
their antioxidant activity, total activity and electrophoretic spectrum of peroxidase in the extracts 
of golden root (Rhodiola rosea L.) callus grown in vitro was studied. Introduction of the Reglalg 
into the culture media influenced benefic the callus biomass growth and accumulation of phenolic 
compounds, including flavonoids. Concomitantly the proline content in callus cells decreased, 
while antioxidant capacity of the extracts increased.  The appearance of a new component of 
peroxidase izoformes was established in callus cells grown in medium containing Reglalg. 
The modifications in the callus that occur under the influence of Reglalg are beneficial as the 
reliability of   the R. rosea callus increases, due to the increasing content of phenolic compounds 
and activation of the enzymes involved in the adjustment of oxido- reluctant potential of cellular 
components.   

35 References, 7 figures.
Keywords: Rhodiola rosea L., callus, natural growth regulator Reglalg, biomass, phenols, 

flavonoids, total  antioxidant capacity, peroxidase.
Received  June 30, 2016

UDC:  634.8.09 
THE CONCENTRATION OF RESVERATROL IN BERRY JUICE OF VINES 

INTERSPECIFIC HYBRIDS COMPARED WITH WILD SPECIES. Alexandrov E.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 48-54.

When creating new varieties of grapevine, by interspecific and intraspecific hybridization, 
it is important to take into account the concentration, in berries, of such chemical compounds 
as resveratrol, which provides plant resistance to certain environmental stress factors. The 
comparative analysis of the concentration of resveratrol in the juice of grapes of wild varieties 
and grapes of varieties obtained as a result of hybridization has revealed that the content of 
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resveratrol in the juice of wild varieties is about twice as high as compared with the varieties 
obtained as a result of hybridization. So, with the creation of new generations of grapevine 
hybrids, moving away from their wild ancestors, the concentration of resveratrol in the juice of 
grapes is decreasing.

21 references, 7figures.
Keywords: wild grapevine, resveratrol, grapevine varieties, berry
Received January 28,  2016

UDC: 577.2.08:631.52
TESTING OF PRIMERS CREATED FOR MOLECULAR DIAGNOSTICS OF  

PHYTOPLASMA INFECTION. Zamorzaeva Irina, Bahsiev Aigiuni, Mihnea Nadejda.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 55-61.

The article presents the results of the identification of tomato plants infected with phytoplasma 
using primers designed by us. Certain approaches and requirements taken into account in the 
process of primer design, based on the nucleotide sequences of Candidatus Phytoplasma,  
are described.

PCR analysis using primers from the species-specific chaperonin gene of Ca. P. solani and 
Ca. P. asteris showed that tomato plants at the experimental fields of IGPPP are infected by 
species Candidatus Phytoplasma solani.

Four pairs of primers (two pairs based on the ribosomal gene, and two pairs – on the 
chaperonin gene) were selected for the nested-PCR, an assay allowing most accurate and 
sensitive identification of plants infected with Candidatus Phytoplasma solani.

14  references, 5 figures, 1 table.
Key words: phytoplasma infection, tomato, molecular diagnostics, primer design, PCR and 

nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani.
Received March 31,  2016

UDC: 631.527:581.331.2:632.111.8:635.64 (478)
GENETIC VARIABILITY BY MAIN BREEDING AND VALUABLE TRAITS IN 

THE OFFSPRINGS OF TOMATO HYBRID. Makovei Milanya D. //Buletinul Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 61-69.

This paper presents the results of the study and analysis of hybrid combination of tomato 
Ruslan x L 106 152 obtained by crossing of genetically and geographically distant forms of the 
degree of genotypic variability of productivity features, fruits weight and resistance to heat and 
drought in the populations of different hybrid generations F2, F3, F4 and F5, and the possibility 
of selection of new genotypes with a higher threshold manifestations of breeding and valuable 
features regarding the original parental forms. The selection reaction of hybrid populations as 
one of the most important characteristics of their breeding value has been revealed. Narrowing 
of the genotypic variability limits of the studied traits, in the dynamics of hybrid generations F4 
and F5 have been demonstrated. It has been shown that the combination of classical breeding 
techniques with elements of gamete selection has created a series of promising lines (10) and new 
varieties of tomato MaKrista, MilOranj, Stefani with exceptionally important combination of 
economically important traits in stressful environmental conditions, can to realize the potential 
productivity of high-quality fruit. 

6 References, 4 tables, 1 figure 
Keywords: tomato, crossing, hybrid combination, genotypic variability, selection and 

valuable traits, hybrid generation, productivity, fruit weight, resistance.
Received February 16,  2016
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UDC: 633.8:631.527
IMPROVING THE QUALITY TO SALVIA SCLAREA L. THROUGH THE 

ENHANCEMENT OF ACCUMULATION OF ESSENTIAL OIL. Gonceariuc Maria, 
Balmus Zinaida, Cotelea Ludmila.  //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 
2016,  No 2(329), p. 69-78.

Genetic diversity of the quality to S.sclarea and development of genotypes with enhanced 
essential oil (EO) content have been conducted using the varities of hybrid origin Ambra Plus 
(AP) and Nataly Clary (NC), the both characterised by manifestation of fixed heterosis in a 
number of quantitative traits, including the content of EO. One hundred and twenty four inbred 
S2 lines not affected by degeneration through inbreeding have been developed and assessed 
through inbreeding. The findings show that the improvement of quality and the development of  
new genotypes with extremely high content of EO supported by the valuable quantitative traits 
through inbreeding in S.sclarea are efficient, the inbreeding provoking phenotypic, genotypic 
segregation of complex hybrid populations into a wide range of genotypes, some of them being 
promising. The phenotype of the inbred lines derived from the studied varieties is diversified, 
attesting genetic segregations expressed in diversity of the values of quantitative trait indices and 
in the content of EO supported by these traits. Along with the inbred lines in which the content 
of essential oil is lower than that in the lines they originate from, lines have been produced with 
enhanced (1.001-1.350%) and very enhanced (1.351-1.958%) content, the latter ones making 
11% of the lines derived from  AP and 7% of the total number of the lines derived from NC. 
Inbreeding causes phenologic changes: the S2 inbred lines fall into early-, mid- and late-ripening 
that constitutes 24, 48, 28%, respectively, in the lines derived from AP and 33% in each group 
of the lines derive from NC. The inbred lines with enhanced, very enhanced content of EO are 
valuable genotypes in view of the improvement of raw material quality and the increase of the 
high productivity, high yield of EO  cultivars of Salvia sclarea. 

54 References, 2 tables, 2 figures. 
Keywords: Salvia sclarea, hybrid, inbred line, essential oil, fixed heterosis, quality
Received Juny 6,  2016

UDC: 595.7:591.5(478)
FAUNA  OF COLLEMBOLA AND COLEOPTERA FROM THE  ORHEIUL VECHI 

ARHEOLOGICAL COMPLEX.  Buşmachiu G., Bacal S. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 79-85.

The paper includs the study of species diversity of Collembola and Coleoptera from the  
Orheiul Vechi arheological complex. As a result of investigation  94 species of invertebrates 
59 Collembola and 35 Coleoptera were revealed. The list of species, geographical distribution, 
trophic spectrum and habitats are included also.

6 references, 2 tables.
Keywords:  invertebrates, Collembola, Coleopterа, list of species, ecology. 
Received November 10,  2014

UDC 574,52 (478)
THE INFLUENCE OF THE MOLDOVAN STATE DISTRICT POWER 

STATION ON THE ECOSYSTEM OF KUCHURGAN COOLING RESERVOIR 
ON EXAMPLE OF THE DYNAMICS OF MAIN IONS CONTENT AND WATER 
MINERALIZATION. Tikhonenkova  Lilya. A. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 86-94.

Ecological status of Kuchurgan cooling reservoir depends on the operation of power plant. 
One of the most consistent indicators of water quality is the dynamics and ratio between the 
major ions (SO4

-2, HCO3
-+СО3

-2, Cl-, Ca+2, Mg+2, Na+, K+), their sum or mineralization. Currently, 
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in the upper part of the reservoir the mineralization periodically exceeds 3800 mg/l and in the 
lower part it ranges 1600-1800 mg/l. For comparison, in 1980-1990 the level of mineralization 
in the lower part was not exceeding 900-1200 mg/l, and in the upper - 2000 mg /l. The ratio 
of the major ions is one of the integral indicators of the water quality. Currently, water of 
Kuchurgan cooling reservoir in all its parts belongs to the sulfate class, group of magnesium - 
sodium, type II-III, in accordance with the Alekin’s classification.

18 references, 1 table, 8 figures
Key words: cooling reservoir, anthropogenic loads, hydrochemical behavior, mineralization, 

monitoring.
Received June 17, 2016

UDC: 574.635 : 574.632.017
PLANKTONIC ALGAE - INDICATORS OF WATER QUALITY OF THE 

DNIESTER RIVER. Tumanova Daria.  //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  
Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 95-102.

The article presents the results of study of qualitative and quantitative indicators of 
phytoplankton of the Dniester River within the Republic of Moldova in 2010-2014. It was 
established spatial and temporal fluctuations of the number and biomass of phytoplankton in 
middle and lower section of the Dniester River. On the basis of phytoplankton quantitative 
parameters the trophic status and saprobiological state of middle and lower sectors of the river 
was determined and their multiannual evolution was estimated. The values of saprobic indexes, 
estimated on the basis of species-indicators (72 species) from phytoplankton composition (130 
species), which are in proportion of 54% typically β-mezosaprobic, confirm the following: the 
water quality of Dniester river in the period 2010-2014 was satisfactory for the development 
of phytoplankton and other groups of hydrobionts and was attributed mainly to II (good) - III 
(moderately polluted) quality classes.

12 references, 7 figures
Key words: Dniester river, phytoplankton, species indicators, water quality, trophicity.
Received July, 08 2016

UDC: 574.5:577.118 (478.9)
MIGRATION OF PHOSPHOROUS IN THE SYSTEM WATER-SEDIMENTS-

HYDROBIONTS OF DNIESTER RIVER.  Borodin Natalia.  //Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 102-111.

The results of the investigations on mineral, organic and total phosphorus in water, aqueous 
solutions  of subaquatic sediments are presented. Also the level of accumulation of phosphorus 
in molluscs Dreissena polymorpha, Theodoxus fluviatilis, Fagotia acicularis in ecosystems of 
Dniester river sector Naslavcea-Palanca was revealed. Moreover, the role of different factors, 
including the role of hydrobionts in phosphorus migration was identified.  The dynamics of 
phosphorus during 2011-2015 in comparison to 80’-90‘ of last century is also described. The 
ratio of different forms of phosphorus in water and aqueous solutions of sediments was also 
revealed. The dependence between the dynamics of different forms of phosphorus migration 
and the number of planctonic bacteria was highlighted. The physico-chemical conditions and 
the ratio between the concentration of phosphorus in water and aqueous solutions of sediments 
indicate a migration of this element from water to the sediments. A secondary pollution of water 
with phosphorus from sediments was not observed. The level of accumulation of phosphorus 
in investigated mollusks depended on the state of the environment and seasonal dynamics. The 
intensity of accumulation had a direct dependence on body length - an indicator of the age and 
weight of mollusks. 

15 references, 1able, 7igures
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Keywords: phosphorus, aquatic sediments, mollusks, hydrobionts, Dniester. 
Reseoved July 11, 2016

UDC 581.5:574.2:556.55(478.9)
THE CURRENT STATE OF THE HIGHER WATER VEGETATION OF THE 

KUCHURGAN RESERVOIR AND ITS ROLE IN THE ACCUMULATION AND 
MIGRATION OF THE METALS.  Philipenko E.N. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 112-118.

The study provides data about the species composition of the macrophytes of the Kuchurgan 
reservoir, the levels of overgrowth and accumulation of metals by the water plants. The species 
composition is represented by 14 species from 10 families. The surface of the overgrowth by the 
halophytes is 489 ha (19%). The macrophytes of the Kuchurgan reservoir play an active role in 
the accumulation and migration of the metal elements, mainly Mn, Pb, Al, Ti Ni, Mo, V, Cu and 
Zn, which depend on the taxonomic affiliation of the plants, the dynamics of the metal contents 
in water and benthic sediments and on the season of the year.

11references, 2 tabls, 2 figures.
Keywords: Kuchurgan reservoir, macrophytes, overgrowth, accumulation of metals.
Reseived July 12, 2016

UDC:  579.083.13+579.24
THE EFFECT OF TiO2 NANOPARTICLES ON POLYSACCHARIDES AND 

CAROTENOID PIGMENTS CONTENT AT YEASTS.  Usatîi Agafia, Chiseliţa 
Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Efremova 
Nadejda, Borisova Tamara. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.  
2016,  No 2(329), p.118-125.

The present paper provides new information on influence of different concentration of 
nanoparticles TiO2 on total carbohydrates, mannoproteins, β-glucans, carotenoid pigments 
content at yeasts. It was revealed that nanoparticles of titanium dioxide in concentrations 
of 0,5-5,0 mg/L have not modified significantly process of carbohydrates accumulation at 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and Rhodotorula gracilis  CNMN-Y-30 strains, 
at the same time, in concentrations of 10,0-15,0 mg/L have ensured a high storage of total 
carbohydrates and mannoproteins at Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. The increase of 
the yield of accumulation of β-glucans at Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 took place 
at the cultivation on nutritive medium supplemented with nanoparticles of titanium dioxide in 
concentrations of 10,0-15,0 mg/L. The toxic effect of nanoparticles TiO2 on process of carotenoids 
pigments accumulation at Rhodotorula gracilis  CNMN-Y-30 have been demonstrated, the factor 
of the concentration is an determinant, coefficient of determination was the following -  R2 = 
0,67. The revealed properties of NPs TiO2 present opportunity for application in biotechnology 
of yeasts cultivation and obtaining of some polysaccharides components. 

 25 references, 5 figures.
Keywords: NPs TiO2, Saccharomyces, Rhodotorula, carbohydrates, β-glucans, 

mannoproteins, carotenoids.
Received Octomber  09, 2016

UDC: 547.915+577.18.05 + 661.122 (478)
THE OPPORTUNITIES OF INTACT AND MODIFIED VEGETAL TANNINS 

USING FOR THE TREATING OF MICROBIAL ORIGIN DISEASES. Lupascu L., 
Rudic V., Lupascu T., Gonta A., Timbaliuc Nina. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2016, No 2(329), p. 125-134.

In the paper are presented data on the opportunities of vegetal tannins using for the treating of 
microbial origin diseases. The compound Enoxil, ellaborated on the basis of grape seeds tannins 
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manifests both antibacterial and antifungal activities. There are presented minimal inhibitory 
and bactericidal/fungicidal concentrations, some antimicrobial mechanisms and the efficient 
time of the action of the Enoxil compound. On the basis of the mentioned compound it was 
ellaborated a creme that manifests antimicrobial properties and presents advantages from the 
point of view of a practical use, and also commercial benefits due to its low price comparative 
with other cremes with antimicrobial properties.

38 references, 2tables, 2 figures.
Keywords: tannins, antibacterial, antifungal, compound
Received  April 11, 2016

UDC: 579.083.13.+579.24
THE EFFECT OF ZnO NANOPARTICLES ON BIOPRODUCTION PARAMETERS 

OF BIOTEHNOLOGIC YEASTS STRAIN SACCHAROMYCES CEREVISIAE  
CNMN-Y-20. Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 134-141.

The paper provides new data about the effect of ZnO nanoparticles with dimensions of 10 
nm and 30 nm on bioproduction parameters of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 strain. 
It was established that the nanoparticles of ZnO with dimensions of 30 nm at the concentration 
of 5, 10 and 15 mg/l ensure moderate increase of carbohydrates, β-glucans, protein quantity and 
catalase activity in biomass of yeast Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 and decrease the 
biomass content after 120 hours of cultivation, qualities that have not manifested by nanoparticles 
with dimensions of 10 nm. The results of this study can serve as a benchmark in subsequent 
studies of establishment the nature of the ZnO nanoparticles action on biosynthetic processes 
with purpose of modeling biosynthetic processes of bioactive principles by microorganisms of 
biotechnological interests.

16 references, 5 figures.
Keywords: ZnO nanoparticles, Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, prolificacy, 

biomass, carbohydrates, β-glucans, proteins, catalase.
Received  February  16, 2016

UDC: 634.4(478)
SOIL CLASSIFICATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. ARGUMENTS 

AND EXPLANATIONS.  Ursu A. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele 
vieţii. 2016,  No 2(329), p. 141-149.

The Soil Classification of the Republic of Moldova was mainly elaborated to be applied for 
using of rich patrimony – the results of soil researches and, especially, cartographic materials, 
and, at the same time, for applying a new principles of modern pedology. Classification keeps 
classical genetic and taxonomic structure and includes principles of soil’s names based on 
diagnostic features of both horizons. Classification easily allows to switch from one legend to 
another, to translate terms, includes new international terms and can be compared to World Base 
of Soil Resources. 

23 references , 1table.
Keywords: classification, soil, type, subtype, class, map, caption, diagnose.
Received March 11, 2016

UDC: (658.567: 504.062) : 005
ECOLOGICAL, CHEMICAL-TECHNOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECTS  

OF  WASTE  MANAGEMENT. Bulimaga C. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 149-157.

Inadequate management of solid waste in Chisinau during 2000-2010 years caused an 
environmental impact 98.3 thousand (greenhouse gases), 143 thousand (exhaust gas) and 34 
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million lei economic (cost of transport) . Proper management of municipal waste (waste water) 
allowed reducing the environmental impact as a result of their treatment of 29 076 653 187 
thousand. Environmental problems of industrial waste management is to reduce the risk of 
environmental pollution with heavy metals from waste galvanic compounds from electrochemical 
transducer production and from the thermal power plant waste generated. 

23 references
Key words: municipal waste - industrial waste - electrochemical transducers - waste 

management - chemical aspect of waste management - environmental aspects of waste 
management - chemical-technological aspect of waste management 

Received July 02, 2013

UDC:  913:911.2(478)
AESTHETIC APPRECIATION OF THE GEOGRAPHICAL LANDSCAPES.  

Boboc N. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,   
No 2(329), p. 158-163.

The geographical landscape is a spatial system appreciated usually as a natural resource, as 
material support in the various of the human economic activities. At the same time the landscape 
is a subjective entity, whom characteristics are appreciated judging from the purpose and 
objectives that are in front of the researcher/subject, but and other intellectual and psychological 
peculiarities of its. The results of research has allowed to identify the methodology for assessing 
the landscape aesthetics categories and submit the results in quantitative values.Quantification 
of landscape aesthetics characteristics was made based on matrix which included the relief 
morphometry and how land is cover. This method has a higher degree of validity in assessing of 
aesthetic categories of landscape of the landscape systems space or regional landscape units.

24 references, 3 tables
Key words: subjective landscape, landscape aesthetics, quantitative method, Prutul  

Mijlociu Plane. 
Received  April 28, 2016

UDC: 551.495; 551.428.214
THE CHARACTERISTICS OF SURFACE WATERS QUALITY IN THE 

SCIENTIFIC RESERVE „PRUTUL DE JOS”.  Tărîţă A., Sandu Maria, Lozan Raisa, Zgircu 
Natalia, Gîlcă G. , Zlotea A., Comarniţchi Anna, Sidoren Iulia, Ţurcan S., Tărîţa A. //Buletinul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 164-170.

In this paper are analyzed the results of quality characteristics of surface waters in scientific 
reserve „Prutul de Jos”. Majority physicochemical indicators of water in the lake classify Beleu 
lake surface water in class I of quality. After pH, hardness, sulfates, nitrites and total phosphorus 
content is of I-II class of quality. The study found a variation in the suspensions content on 50 
mg/dm3 (Rotaru backwater - Manolescu) at 267 mg/dm3 (backwater Manolescu) with obvious 
difference in the water quality of Manolescu backwater, where quality class is V-> V and after 
the petroleum products - class III.

11 references, 3 tables, 2 figures.
Key  words: Scientific Reserve - physicochemical Indicators - class of quality
Received Octomber  23, 2015

UDC: 502/504:574(478)
THE NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT: CURRENT 

STATUS, CHALLENGES, AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES. Cojocaru M.  
//Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016,  No 2(329), p. 171-178.

The article defines Environmental Assessment and discusses the current state of the 
national system, the challenges of its reforming in accordance with the requirements of the EU 
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Association Agreement, and tries to identify the necessary directions for further development. 
The analysis of post-accession experience of some countries suggests that the critical factors 
in the process of reforming are the contextual ones that should be identified and assessed 
before bringing it in conformance with the EU framework. The author argues that developing 
appropriate mechanisms for reforming the Environmental Assessment system, which relies on a 
well-defined theoretical foundation, would improve the chances of this system to be functional 
and effective in practical terms.

38 references
Key words: Environmental Assessment, Association Agreement, Ministry of 

Environment.
Received August 03, 2015
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РЕФЕРАТЫ   

УДК:  632.51
АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ПАРАЗИТИЧЕСКИМ 

ЦВЕТКОВЫМ РАСТЕНИЯМ ИЗ СЕМЬИ OROBANCHACEAE. Дука Мария, Порт 
Анжела, Клапко Стелиана, Згардан Д., Табэрэ Oлеся. //Известия Академии наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 7-16.

Паразитические растения семейства Orobanchaceae представляют серьезную угрозу 
для сельскохозяйственных культур. Высокий уровень инвазии может привести даже к 
полной потере урожая. Семья Orobanchaceae представляет собой хорошую модель для 
изучения эволюции паразитизма у цветущих растений, а знание механизмов устойчивости 
к патогенам и аспектов взаимодействия паразита и растения-хозяина играет важную 
роль в разработке стратегий эффективного контроля паразита, получение и внедрение 
устойчивых гибридов. Библ. – 59.

Ключевые слова: паразитизм, эволюция, устойчивость, защитная реакция, 
Orobanchaceae 

Поступила в редакцию 14 июля 2016

УДК: 591.16 : 598.261.6
СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ПЛАЗМЫ СЕМЕНИ 

ПЕТУХА  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГАМЕТОСТИМУЛИ-
РУЮЩЕГО ЦИНКСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ. Дидиликэ Инна В. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 17-23.

Экспериментальные исследования относятся к изучению динамики содержания 
свободных протеиногенных аминокислот плазмы спермы петуха под влиянием 
цинксодержащего координационного соединения. Определение аминокислот выполнены 
на аминокислотном анализаторе «AAA-339» (производитель – «Микротехнология», Чехия) 
методом жидкостной хроматографии. Анализ аминограмм позволил выявить в семенной 
плазме петуха 19 аминокислот и шесть их производных. Результаты исследования 
аминокислотного состава спермы петуха показали, что  плазма семени является 
связующим звеном, снабжающей сперматозоидов аминокислотами и способствующей 
транспортировке аминокислот через плазматические мембраны, а применение 
координационного соединения выявило положительный гаметостимулирующий эффект. 
Библ. – 24, рис. – 4.  

Ключевые слова: воспроизводство, семенная плазма, аминокислоты, 
гаметостимулятор.

Поступила в редакцию 23 июня 2016
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УДК: [591.05:591.13]:599.32
ЖИЗНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И МАССА ТЕЛА МОЛОДЫХ КРЫС, 

ПИТАВШИХСЯ ПО ДИЕТАМ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
НУТРИЕНТОВ. Полякова Лилия. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016,  № 2 (329), с. 23-28.

В статье представлены данные по изучению жизненного потенциала и массы 
тела молодых крыс, питавшихся по диетам с различным содержанием нутриентов. 
Обнаружено, что жизненный потенциал молодых крыс может быть увеличен, если 
их рацион питания будет относительно богат протеинами. Увеличение массы тела у 
крыс в раннем постнатальном периоде может быть обеспечено при рационе питания 
относительно богатым протеинами. Библ.-10, табл.-3.

Ключевые слова: рацион питания, возрастной период, молодые крысы, физическая 
нагрузка, плавание, нутриенты, жизненный потенциал.

Поступило в редакцию 23 июня 2016.

УДК: 581.1.03:581.14 
УЧАСТИЕ ВОДЫ И АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ СТАРЕНИИ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ. Штефырцэ 
Анастасия, Брынзэ Лилия, Меленчук М., Алуки Н., Бучачая Светлана. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 28-40.

Изучены корреляции изменений водного статуса,  параметров антиоксидантной 
защиты и преждевременного старения листьев растений кукурузы, обусловленных засухой. 
Установлено, что нарушение водного гомеостаза и способности антиоксидантной защиты 
являются главными факторами, которые активируют процессы, как  возрастного, так и 
преждевременного старения, вызванного засухой. Обезвоживание вызывает чрезмерное 
образование реактивных форм кислорода, ингибирование  антиоксидантной активности 
и возникновение  окислительного стресса, который, в свою очередь, вызываeт целый 
ряд событий, связанных с прекращением роста, старением, разрушением клеточных 
структур и с преждевременной смертью клеток и органов растений. Причиной ускорения 
преждевременного старения  листьев нижнего яруса в условиях засухи, является, 
с одной стороны, их сильное обезвоживание из-за слабой их водоудерживающей 
способности, а с другой стороны, из-за более высокой сосущей силы молодых листьев 
с неоконченным ростом и сохранением у них устьичной проводимости и  фотосинтеза 
как поставщика осмиофильных соединений. Сходство между запрограммированным, 
естественным старением  и преждевременным, обусловленным засухой, состоит в потере 
тургоресцентности, усилении образования реактивных форм кислорода, в снижении 
способности антиоксидантной защиты и усилении окислительной деструкции клеточных 
структур, в ингибировании процессов ассимиляции, - события индуцированные 
обезвоживанием. Библ.– 33; Таб. - 5; Рис.- 1; . 

Ключевые слова: растения, старение, водный статус, реактивные формы кислорода, 
антиоксидантные ферменты, пигменты, фотосинтез.

Поступила в редакцию  4 апреля 2016

УДК 581.1
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО РЕГУЛЯТОРА РОСТА РЕГЛАЛГ НА 

ОКИСЛИТЕЛЬНО – ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕТОК 
КАЛЛУСА RHODIOLA ROSEA L.  Кауш Мария, Кэлугэру – Спэтару Татьяна,  
Даскалюк А. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,   
№ 2 (329), с. 40-48.

Исследовали влияние природного регулятора роста Реглалг на содержание фенольных 
соединений, их антиоксидантную активность, активность и электрофоретический спектр 
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пероксидазы экстрактов из каллуса Rhodiola rosea L., выращенного in vitro. Внесение 
Реглалга в питательную среду влияет положительно на увеличение биомассы каллуса, 
на накопление фенольных соединений, в том числе флавоноидов.  Одновременно 
содержание пролина  в  клетках каллуса уменьшается, а антиоксидантная активность 
экстрактов увеличивается. В клетках каллуса выращенного на среде содержащей  
Реглалг установлено появление нового компонента изоформ пероксидазы. Указанные 
положительные изменения дают основание предполагать, что под влиянием препарата 
Реглалг надежность поддержания гомеостаза в клетках каллуса R. rosea увеличивается 
за счет повышения содержания фенольных соединений и активации ферментов, 
участвующих в регулировании окислительно-восстановительного потенциала  клеток. 
Библ. – 35, рис. – 7.

Ключевые слова: Rhodiola rosea L., естественный регулятор роста Reglalg, биомасса, 
фенолы, флавоноиды, общая антиоксидантная активность, пероксидаза. 

Поступила в редакцию  30 июня 2016

УДК: 634.8.09
КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕСВЕРАТРОЛА В СОКЕ ЯГОД МЕЖВИДОВЫХ 

ГИБРИДОВ ВИНОГРАДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТДАЛЕННОСТИ 
ОТ ДИКИХ ВИДОВ. Александров Е.Г. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о 
жизни. 2016,  № 2 (329), с. 48-54.

При создании новых сортов винограда, межвидовым и внутривидовым способом 
гибридизации, очень важно учитывать концентрацию в ягодах таких химических веществ 
как ресвератрол, который обеспечивает устойчивость растений к определенным факторам 
окружающей среды. Сравнительный анализ концентрации ресвератрола в соке ягод дикого 
винограда и его содержания в ягодах, полученных в результате гибридизации, показал, 
что в соке ягод дикого винограда концентрация ресвератрола примерно в два раза выше, 
чем в следующих поколениях, полученных в результате гибридизации. То есть, по мере 
создания большего количества поколений, отдаляясь от их диких представителей вида, 
концентрация ресвератрола в соке ягод винограда уменьшается. Библ. – 21, рис. – 7.

Ключевые слова: дикий виноград, сорта винограда, ресвератрол, ягода. 
Поступила в редакцию  28 января 2016

УДК: 577.2.08:631.52
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРАЙМЕРОВ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ФИТОПЛАЗМОЙ. Заморзаева Ирина, Бахшиев 
Айгюнь, Михня Надежда. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016,  № 2 (329), с. 55-61.

В статье представлены результаты идентификации зараженных фитоплазмой растений 
томата с помощью созданных нами праймеров. Дано описание подходов и требований, 
использованных при создании праймеров, сконструированных на основе нуклеотидных 
последовательностей  Candidatus Phytoplasma. 

При помощи ПЦР-анализа с использованием видоспецифичных праймеров из  
шаперониновых генов Ca. P. solani и Ca. P. asteris обнаружено, что растения томата 
на экспериментальных полях ИГФЗР инфицированы фитоплазмой вида Candidatus 
Phytoplasma solani. Отобраны четыре пары праймеров (две пары, созданные на 
основе нуклеотидных последователей рибосомального гена, и две пары – на основе 
последовательностей шаперонинового гена) для проведения nested-PCR, анализа, 
позволяющего с наибольшей точностью и чувствительностью выявлять растения, 
зараженные Candidatus Phytoplasma solani. Библ. – 14, рис. – 5, табл. – 1. 
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Ключевые слова: заражение фитоплазмой, томат, молекулярная диагностика, создание 
праймеров, ПЦР и nested-PCR, Candidatus phytoplasma solani.

Поступила в редакцию  31 марта 2016

УДК: 631.527:581.331.2:632.111.8:635.64 (478)
ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ  ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ СЕЛЕКЦИОННО 

-ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ В ПОТОМСТВЕ СОРТОЛИНЕЙ-НОГО  ГИБРИДА 
ТОМАТА. Маковей Меланья Д. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 
2016,  № 2 (329), с. 61-69.

 В данной работе представлены результаты  изучения и анализа гибридной комбинации 
томата с. Руслан х Л 106152 по степени генотипической изменчивости признаков 
продуктивности, массы плода и устойчивости к жаре и засухе у популяций разных 
гибридных поколений F2, F3, F4  и F5. Показана возможность отбора новых генотипов с 
более высокими порогами проявления селекционно-ценных признаков относительно 
исходных родительских форм. Определена реакция гибридных популяций на отбор как 
одну из важнейших характеристик их селекционной ценности. Выявлено сужение лимитов 
генотипической вариабельности изученных признаков в динамике гибридных поколений 
F4  и F5.  Показано, что сочетание методов классической селекции с элементами гаметного 
отбора позволяет создать целую серию перспективных линий  и новых сортов томата 
MaKrista, MilOranj, Stefani с исключительно важным комплексом хозяйственно ценных 
признаков, способных в стрессовых экологических условиях реализовать генетический 
потенциал продуктивности с высоким качеством плодов. Библ.- 6,  табл. - 4, рис.-1.

Ключевые слова: томат, скрещивание, гибридная комбинация, генотипическая 
вариабельность,  селекционно-ценные признаки, гибридное поколение, продуктивность, 
масса плода, устойчивость.

Поступила в редакцию  16 февраля 2016

УДК:633.8:631.527
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА У SALVIA SCLAREA L. ПУТЕМ  ПОВЫШЕНИЯ 

СПОСОБНОСТИ  АККУМУЛЯЦИИ ЭФИРНОГО МАСЛА. Гончярюк 
Мария, Балмуш Зинаида, Котеля Людмила. //Известия Академии наук Молдовы.  
Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 69-78.

Генетическая диверсификация качества шалфея мускатного (Salvia sclarea L.) и 
создание генотипов с высоким содержанием эфирного масла (ЭМ) осуществлялась с 
помощью сортов гибридного происхождения Амбра Плус (АП) и Натали Клари (НК). 
Сорта характеризуются проявлением константного гетерозиса по ряду количественных 
признаков, включая содержание ЭМ. Путём самоопыления были созданы 124 линий 
инбридинг S2. Повышение качества, создание генотипов с высоким содержанием ЭМ, 
подержанные ценными количественными признаками методом инбридинга у S.sclarea 
эффективно. Инбридинг вызывает расщепление сложной гибридной популяции в широкой 
гаме генотипов, которые различаются  по фенотипу и  генотипу. Некоторые из них очень  
перспективны. Фенотип инбредных линий,  происходящих от сортов АП и НК изменён,  
диверсифицирован. Подтверждено появление изменчивости количественных признаков, 
в т.ч. и содержание ЭМ.  Наряду с инбредными линиями, с содержание ЭМ ниже, чем 
у сортов АП и НК, получены и линии с высоким (1.001-1.350 %(с.в.) и очень высоким 
(1.351-1.958% (с.в.) содержанием ЭМ. Последние составляя 11% у линий происходящие 
от АП и 7% у линий, полученных от сорта НК. 

В результате инбридинга происходят и фенологические изменения, т.о. инбредные 
линии делятся на 3 группы:  раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые, составляя 
24, 48 и 28%, соответственно у линий, происходящих от АП и по 33% в каждой 
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группе у линий, происходящих от сорта НК. Инбредные линии с высоким и очень 
высоким содержанием ЭМ являются ценными генотипами для улучшения качества 
сырья, повышения продуктивности, повышения выхода ЭМ у сортов Salvia sclarea.  
Библ.- 54, табл.- 2, рис.-2.

Ключевые слова: Salvia sclarea, гибрид, инбредная линия, эфирное масло, константный 
гетерозис, качество.

Поступила в редакцию  6 июля 2016

УДК: 595.7:591.5(478)
ФАУНА КОЛЛЕМБОЛ И ЖЕСТКОКРЫЛЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ОРХЕЮЛ ВЕКЬ. Бушмакиу Галина,  Бакал Светлана. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 79-85.

В работе представлены результаты исследований видового разнообразия коллембол 
и  жесткокрылых археологического комплекса Орхеюл Векь. Всего было выявленно 
94 вида беспозвоночных, из них 59  коллембол и 35 жесткокрылых. Работа включает 
список видов, географическое распространение, места обитания и трофический спектр  
выявленных беспозвоночных.   Библ. - 6, табл. - 2.

 Ключевые слова: беспозвоночные, коллемболы, жесткокрылые, список видов, 
экология.

Поступила в редакцию 10 ноября 2014

УДК 574,52 (478)
ВЛИЯНИЕ МОЛДАВСКОЙ ГРЭС НА ЭКОСИСТЕМУ КУЧУРГАНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА - ОХЛАДИТЕЛЯ, НА ПРИМЕРЕ ДИНАМИКИ 
СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВНЫХ ИОНОВ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ.  
Тихоненкова Лилия А. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016, № 2 (329), с. 86-94.

Экологическое состояние Кучурганского водохранилища-охладителя находится 
в прямой зависимости от функционирования Молдавской ГРЭС. Одним из наиболее 
стабильных показателей качества воды является динамика и соотношение главных 
ионов (SO4

-2, HCO3
-+СО3

-2, Cl-, Ca+2, Mg+2, Na+, K+), и минерализации.  В верхнем участке 
водоема-охладителя минерализация воды,  в настоящее время, периодически превышает 
3800 мг/л, а в нижнем варьирует в пределах 1600-1800 мг/л. Для сравнения, уровень 
минерализации в 1980-1990 годах  в нижней части водоема не превышала 900-1200 мг/л, 
а  в верхней - 2000 мг/л. Соотношение основных ионов является одним из интегральных 
показателей качества воды. В настоящее время вода Кучурганского водоема-охладителя 
на всех участках  перешла  в сульфатную группу магния-натрия, второго-третьего типа в 
соответствие с классификацией Алекина О.А.

Библ.-18, таб.-1, рис.-8
Ключевые слова: водоем-охладитель, антропогенные нагрузки, главные ионы, 

минерализация, мониторинг.
Поступила в редакцию   17 июня 2016   

УДК: 574.635 : 574.632.017
ПЛАНКТОННЫЕ ВОДОРОСЛИ-ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ 

ДНЕСТР. Туманова Дарья.  //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016, № 2 (329), с. 95-102.

В статье приведены результаты исследования качественных и количественных 
показателей фитопланктона реки Днестр в пределах Республики Молдова в 2010-
2014 гг. Были установлены  пространственные и временные колебания численности 
и биомассы фитопланктона среднего и нижнего участка реки Днестр. На основании 
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количественных показателей фитопланктона определена многолетняя эволюция 
трофического статуса и качества воды. Значения сапробного индекса, рассчитанные на 
основании  индикаторных видов фитопланктона (72 вида), которые в большинстве (54%) 
β- мезосапробные, указывают на то что качество воды реки Днестр в период 2010-2014 
гг. было удовлетворительным для развития фитопланктона и других групп гидробионтов 
и относилась к классам II (чистая) - III (умеренно загрязненная). Библ. -12, рис. - 7.

Ключевые слова: река Днестр, фитопланктон, виды индикаторы, качество  
воды, трофность.

Поступила в редакцию 08 июля 2016

УДК: 574.5:577.118 (478.9)
МИГРАЦИЯ ФОСФОРА В СИСТЕМЕ ВОДА-ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ- 

ГИДРОБИОНТЫ РЕКИ ДНЕСТР. Бородин Наталья. //Известия Академии наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 102-111.

Исследованы динамика минерального, органического и общего фосфора в воде 
и иловых растворах, уровень накопление фосфора в моллюсках Dreissena polymorpha, 
Theodoxus fluviatilis, Fagotia acicularis из экосистемы реки Днестр на участке Наславча – 
Паланка. Дана оценка различных факторов, в том числе роли  гидробионтов в миграции 
фосфора. Показана динамика фосфора в период 2011-2015 годов в  сравнении с '80-'90 
годами прошлого столетия. Показано соотношение различных форм фосфора в воде и 
иловых растворах. Установлена зависимость между динамикой различных форм миграции 
фосфора и численностью отдельных групп бактериопланктона. Физико-химические 
условия и динамика фосфора в воде и иловых растворах показывают, что его миграция 
идет из воды в илы. Вторичного загрязнения воды фосфором из илов в последние годы не 
наблюдается. Уровень накопления фосфора в исследованных моллюсках определяется 
состоянием окружающей среды,  имеет сезонную динамику, а интенсивность накопления 
напрямую зависит от возраста и массы тела моллюсков. Библ.-15, таб.-1, рис.-7

Ключевые слова: фосфор, донные отложения, моллюски, гидробионты, река,Днестр 
Поступила в редакцию 11 июля 2016

УДК 581.5:574.2:556.55(478.9)
CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

КУЧУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕЕ РОЛЬ В НАКОПЛЕНИИ И 
МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ. Филипенко  Елена Н. //Известия Академии наук Молдовы. 
Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 112-118.

Исследован видовой состав высшей водной растительности - макрофитов 
Кучурганского водохранилища, степени зарастания водохранилища и накоплении 
металлов водными растениями. Видовой состав макрофитов представлен 14 видами из 10 
семейств. Площадь зарастания гелофитами водоема-охладителя составляет 498 га (19 %). 
Макрофиты Кучурганского водохранилища активно участвуют в накоплении и миграции 
металлов, главным образом Mn, Pb, Al, Ti Ni, Mo, V, Cu и Zn. Уровень накопления металлов 
в макрофитах зависит от видовой принадлежности растений, динамики содержания 
металлов в воде и донных отложениях водоема и носит сезонный характер.  Библ.-13, 
табл.-2, рис.-1

Ключевые слова: Кучурганское водохранилище, макрофиты, зарастание, 
накопление металлов

Поступила в редакцию   12 июля 2016

УДК: 579.083.13+579.24
ЭФФЕКТ НАНОЧАСТИЦ TiO2 НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ И 

КАРОТИНОИДНЫХ ПИГМЕНТОВ У ДРОЖЖЕЙ. Усатый Агафия, Киселица 
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Наталия, Молодой Елена, Беженару Людмила, Кирица Елена, Бешлиу Алина, Ефремова 
Надежда, Борисова Тамара.  //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016,  № 2 (329), с. 118-125.

Данная работа содержит новую информацию относительно влияния различных 
концентраций наночастиц TiO2 на содержание углеводов, маннопротеинов, β-глюканов 
и каротиноидов у дрожжей. Было обнаружено, что наночастицы диоксида титана в 
концентрациях 0,5-5,0 мг/Л не оказывают существенного воздействия на процесс 
накопления общих углеводов у штаммов Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 и 
Rhodotorula gracilis  CNMN-Y-30, в то время как использование концентраций 10,0–15,0 
мг/Л способствует значительной аккумуляции общих углеводов и маннопротеинов у 
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Увеличение степени накопления β-глюканов у 
штамма Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 наблюдалось при культивировании на 
питательной среде с добавлением наночастиц диоксида титана в концентрациях 10,0 - 
15,0 мг/Л. Наночастицы TiO2 проявляют токсическое действие на процес накопления 
каротиноидных пигментов у Rhodotorula gracilis  CNMN-Y-30, фактор концентрации 
является определяющим, коэффициент детерминации R2 = 0,67. Выявленные 
свойства наночастиц TiO2 демонстрируют возможность успешного их применения в 
биотехнологии культивирования дрожжей и получения некоторых полисахаридных  
компонентов. Библ. – 25,   рис. - 5.

Ключевые слова: наночастицы TiO2, Saccharomyces, Rhodotorula, углеводы, β-глюканы, 
маннопротеины, каротиноиды.

Поступила в редакцию  09 октября 2016

УДК 547.915+577.18.05 + 661.122 (478)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТАКТНЫХ И МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТАНИНОВ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.  
Лупашку Л., Рудик В., Лупашку Т., Гонца А., Цымбалюк Нина. //Известия Академии Наук 
Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 125-134.

 В статье приводятся данные относительно возможностей использования 
растительных танинов для лечения заболеваний микробного происхождения. Препарат 
Эноксил, разработанный на основе танинов из виноградных косточек, проявляет 
антибактериальные и антигрибковые активности. Представлены минимальные 
ингибирующие и бактерицидные/фунгицидные концентрации, некоторые антимикробные 
механизмы и эффективное время действия препарата Эноксила. На основе упомянутого 
препарата был разработан крем, проявляющий антимикробные свойства, представляющий 
одновременно преимущества с точки зрения способов их практического использования, 
и  коммерческой выгоды благодаря низкой цене по сравнению с другими аналогичными 
кремами. Библ. – 38, табл.-2, рис. – 2.

 Ключевые слова: танины, антибактериальный, антигрибковый, препарат.
 Поступила в редакцию 11 апреля 2016

УДК: 579.083.13.+579.24
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ZnO НА БИОПРОДУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ШТАММА ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE CNMN-Y-20. Киселица Наталия, Усатый Агафия.//Известия Академии 
наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 134-141.

В статье представлены новые данные о влиянии наночастиц ZnO размером 10 нм и 30 
нм на биопродуктивные параметры штамма Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. 

Установлено, что наночастицы ZnO размером 30 нм в концентрациях 5, 10 и 15 мг/л 
обеспечивают умеренное увеличение количества  полисахаридов, β-глюканов, белка, а 
также активности каталазы в биомассе дрожжей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 
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и уменьшают содержание биомассы накопленной в течении 120 часов культивирования. 
Для наночастиц ZnO размером 10 нм подобные эффекты не наблюдаются. Результаты 
исследования могут служить ориентиром в последующих исследованиях для установления 
характера действия наночастиц ZnO на процессы биосинтеза с целью моделирования 
биосинтеза биологически активных веществ у микроорганизмов представляющих 
биотехнологический интерес. Библ. – 16, рис. – 5.

Ключевые слова: наночастицы ZnO, Saccharomyces cerevisiae CNMN -Y- 20,  
размножение, биомасса,  полисахариды ,  β - глюканы, белок, каталаза .

Поступила в редакцию  16 февраля 2016

ДК: 634.4(478)
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. АРГУМЕНТЫ 

И ОБЪЕСНЕНИЯ. Урсу А.. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016,  № 2 (329), с. 141-149.

Классификация почв Молдовы была разработана, главным образом, для возможного 
использования богатого наследства – результатов почвенных исследований, особенно 
картографических материалов, и одновременно учесть новые принципы современного 
почвоведения. Классификация сохраняет классическую генетико-таксономическую 
структуру и включает принципы наименований почв на основе диагностических 
признаков обеих генетических горизонтов (А, В). Классификация позволяет легко 
перейти от одной легенды к другой, переводить наименования, вкючает новые 
термины, ставшие международными, и сравнима с Мировой Базой Почвенных  
Ресурсов. Библ. – 23, табл. – 1.

Ключевые слова: классификация, почва, тип, подтип, класс, карта, легенда, 
диагностика.

Поступила в редакцию 11марта 2016

УДК: (658.567: 504.062) : 005
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. Бульмага К.. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 149-157.

Отсутствие мeнeджмента твердых бытовых отходов в Кишиневе в  период  2000-
2010 г.  привело к экологическим убыткам около 98,3 тысяч леев (парниковые газы), 143 
тысяч леев (выхлопные газы) и 34 млн. леев экономические (транспортные расходы). 
Правильное управление коммунальными отходами (сточные воды) позволило снизить 
воздействие на окружающую среду в результате их очистке на 29076653,187 тыс. леев.  
Экологические аспекты  мeнeджемента промышленных отходов являются снижение риска 
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами от гальванических соединений и 
промышленных отходов, производства электрохимических преобразователей и отходами 
которые генерируются на тепловой электростанции. Библ. - 26. 

Ключевые слова: бытовые отходы. промышленные отходы, электрохимические 
преобразователи, обращение с отходами, химические аспекты обращения с отходами, 
экологические аспекты обращения с отходами, химико-технологический аспект 
обращения с отходами.

 Поступила в редакцию 02 июля 2013

УДК:913:911.2(478)     
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИКИ ГЕГРАФИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ. Бобок Н.  

//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016,  № 2 (329), с. 158-163.
Географический ландшафт представляет собой пространственную систему, который 

рассматривается обычно как природный ресурс, как материальная основа для различной 
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хозяйственной деятельности человека. Одновременно ландшафт представляет собой 
и субъективное понятие, характеристики которого определяются  в зависимости 
от целей и задач, которые ставит перед собой исследователь/субъект, но также и от 
его интеллектуальных и психологических особенностей. Результаты исследований 
позволили определить количественныe характеристики эстетики ландшафтов на основе 
матрицы, которая включает морфометрию рельефа и особенности землепользования. 
Использование данной методики обычно приемлемо при определении эстетики типов 
ландшафтов в пределах региональных ландшафтных единиц. Библ. -24, таб. – 3.

Ключевые слова: субъективный ландшафт, эстетика ландшафта, количественный 
метод, Средне-Прутская равнина.

Поступила в редакцию  28 апреля 2016

УДК: 551.495; 551.428.214
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПОВЕРХНОСТНЫХ  ВОД В 

НАУЧНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «НИЖНИЙ ПРУТ». Тэрыцэ A., Санду Мария, 
Лозан Раиса, Згирку Наталья, Гылкэ Г. , Злотя А., Комарницки Анна, Сидорен Юля,  
Цуркан С., Тэрыцэ Aн. //Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни.  
2016,  № 2 (329), с. 164-170.

В этой статье анализируются результаты исследований качественных характеристик 
поверхностных вод в научном заповеднике “Нижний Прут”. Большинство физико-
химических показателей воды в озере классифицируют поверхностные воды озера Белеу 
в I класс качества. По значению рН, жесткости, содержанию сульфатов, нитритов и 
общего фосфора вода представляет I-II класс качества. Исследование показало вариацию 
в содержании суспензий от 50 мг/дм3 (заводь Ротару - Манолеску) до 267 мг/дм3 (заводь 
Манолеску) с очевидной разницей качества воды в заводи Манолеску, где ее класс качества 
V->V, а по содержанию нефтепродуктов - класс III. 

Библ. – 11, рис. 2, таб. - 3.
Ключевые слова: Научный заповедник, Физико-химические показатели, класс 

качества.
Поступило в редакцию 23 октября 2015

УДК: 502/504:574(478)
 НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ: НЫНЕШНЕЕ 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. Кожокару М.  
//Известия Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2016, № 2 (329), с. 171-178.

В статье дается определение Экологической Оценке и обсуждается текущее состояние 
национальной системы, проблем связанных с её реформированием в соответствии с 
требованиями Соглашения об Ассоциации к Европейскому Союзу, и делается попытка 
определить необходимые направления дальнейшего развития. Анализ опыта некоторых 
присоединившихся стран показывает, что наиболее значимыми факторами в процессе 
реформирования являются контекстные факторы, анализ и оценка которых должны 
предшествовать этапу гармонизации национальных систем к европейским требованиям. 
Автор утверждает, что разработка адекватных механизмов реформирования национальной 
системы основанной на четко определенной теоретической базе  увеличит шансы что 
реформированная система будет функциональной и эффективной в практическом плане. 
Библ. 38

Ключевые слова: Экологическая Оценка, Соглашение об Ассоциации к Европейскому 
Союзу, Министерство Окружающей Среды.

Поступила в редакцию 03 августа 2015
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