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Abstract: The main object of this paper was to study some physiological 

processes variations in the melon leaves. Twenty-seven cultivars were studied 
and classified in three different varieties: cantalupensis, reticulatus şi inodorus. 
The determinations were performed on the young and mature leaves before and 
after the fructification process. 

As a result, the differences between the different phenophases and 
cultivars were pointed out. 

Both the membrane permeability and the electrolyte leakage values were 
higher during the vegetation period. 

The photosynthesis process varied with chlorophyll content, having a 
descending general tendency during the vegetation period. 

 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul biologic a fost reprezentat de frunze de pepene galben dintr-o cultură 

amplasată în seră, în cadrul SCDL Bacău. Au fost luate în studiu un număr de 
douăzeci şi şapte de cultivare din trei varietăţi: cantalupensis, reticulatus, inodorus şi a 
fost urmărit modul în care au variat anumiţi indici fiziologici în funcţie de vârsta 
frunzelor şi de varitetea căreia aparţine cultivarul. 

Intensitatea fotosintezei s-a determinat cu analizorul automat LCA-4, direct în 
seră, pe frunzele plantelor. Rezultatele s-au exprimat în μmoli CO2 m-2 s-1. 

Permeabilitatea membranelor şi conţinutul total în ioni s-au realizat 
conductometric. Pentru determinarea permeabilităţii membranelor s-au utilizat 10 
rondele de frunză, cu masă cunoscută, care s-au imersat timp de trei ore şi jumătate 
în 20 ml de apă distilată. Pentru determinarea conţinutului total în ioni liberi s-a 
mojarat 1g de material vegetal care s-a reluat cu 20 ml de apă distilată. Soluţiilor de 
electroliţi obţinute li s-a determinat conductibilitatea, iar rezultatele au fost exprimate 
în μS g-1 ţesut. Indicele de permeabilitate reprezintă raportul dintre valoarea 
permeabilităţii membranelor şi valoarea conţinutului total în ioni liberi. 

Pigmenţii asimilatori din frunze au fost determinaţi în extractul acetonic 80%, 
colorimetrat la lungimile de undă 663 nm, 646 nm şi 470 nm. S-a mojarat 1g material 
vegetal în prezenţă de nisip de cuarţ. Mojaratul a fost spălat de câteva ori cu acetonă 
100%, filtrat la vid şi trecut cantitativ într-un balon cotat de 100 ml, ce conţinea 20 ml 
apă distilată. Extractul acetonic obţinut a fost dozat spectrofotometric faţă de un blanc 
de acetonă 80% la cele 3 lungimi de undă date. 



Rezultatele au fost calculate pe baza formulelor elaborate de Mackiney şi 
valorile exprimate în mg 100g-1 material vegetal: 

Clorofilă a = ((12,21x DO663) - (2,81x DO646)) x 5 
Clorofilă b = ((20,13 x DO646) - (5,03 x DO663)) x 5 
Caroteni şi xantofile = ((1000 x DO470) - (3,27 x Cl.a) - (1,04 x Cl.b))/229 x 5 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În ceea ce priveşte conţinutul de clorofilă totală al frunzelor s-a constatat că 

acesta a suferit o scădere pe parcursul perioadei de vegetaţie. Biodegradarea 
pigmenţilor clorofilieni este evidentă în cazul celor trei varietăţi. Cel mai ridicat 
conţinut în pigmenţi clorofilieni la frunzele tinere a fost înregistrat la variertatea 
cantalupensis şi a fost de 78,42 mg/100g material vegetal proaspăt. La varietatea 
cantalupensis scăderea a fost de 1,57 ori. 
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Fig. 1: Variaţia conţinutului de pigmenţi asimilatori în frunzele tinere şi  
mature de pepene galben la trei varietăţi diferite  

 
La varietatea reticulatus frunzele tinere au avut un conţinut mediu de 63,04 

mg/100g iar biodegradarea a fost mai lentă decât la varietatea anterioară, 
înregistrându-se o scădere de 1,15 ori. Cel mai scăzut conţinut de pigmenţi 
clorofilieni l-au avut frunzele pepenilor din  varietatea inodorus atât la la frunzele 
tinere cât şi la cele mature. În acest caz pigmenţii din frunzele mature au fost mai 
puţini de 1,28 ori faţa de cei din frunzele tinere.  Pigmenţii carotenoizi determinaţi 
înainte de fructificare au variat între 18,25 mg/100g la varietatea reticulatus şi 
20,84 mg/100g la varietatea inodorus. După fructificare s-a putut urmări scăderea 
lor la toate varietăţile luate în studiu. La frunzele cultivarelor din varietatea 
cantalupensis scăderea a fost de 1,27 ori, la rericulatus de 1,06 ori la iar cea mai 
mare scădere s-a observat la inodorus de 1,39 ori. 

Intensitatea procesului de fotosinteză a variat în funcţie de cultivar, de 
varietatea căreia a aparţinut acesta şi de conţinutul de pigmenţi clorofilieni. 

Determinările au fost efectuate în seră în condiţii de temperatură 34,41 – 
36,11ºC şi intensitate luminoasă de 389,43 – 394 μmoli/m2/s. S-a constatat că 
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intensitatea fotosintetică a fost influenţată de conţinutul de pigmenţi clorofilieni 
din frunzele analizate. Astfel, odată cu biodegradarea pigmenţilor clorofilieni s-a 
observat o scădere a intensităţii  fotosintezei la toate cultivarele analizate. 

 

0

20

40

60

80

100

120

Cantalupensis Reticulatus Inodorus

mg/100g

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

μmoli CO2/m2/s

Clorofilă Inainte Clorofilă Dupa

Fotosinteză Inainte Fotosinteză Dupa  
Figura nr. 2:. Variaţia fotosintezei în funcţie de conţinutul de clorofilă totală, 

în frunzele tinere şi mature de pepene galben 
 

La frunzele tinere cea mai ridicată intensitate a fotosintezei a fost observată 
la varietatea cantalupensis (3,9 μmolCO2/m2/s) şi a coincis cu cel mai mare 
conţinut de clorofilă totală (105,23 mg/100g). La celelalte varietăţi s-a constatat 
că odată cu scăderea conţinutului de clorofilă a scăzut şi intensitatea fotosintezei. 
Astfel, varietatea reticulatus la un conţinut mediu de clorofilă  (87,51 mg/100g) a 
înregistrat o intensitate a fotosintezei  de 3,53 μmolCO2/m2/s. Cel mai scăzut 
conţinut în pigmenţi clorofilieni, 85,69 mg/100g l-au avut frunzele cultivarelor 
din varietatea inodorus care au înregistrat şi o valoare inferioară a intensităţii 
fotosintezei (3,33 μmolCO2/m2/s). 

Cel mai scăzut ritm de biodegradare al clorofilei s-a înregistrat la varietatea 
reticulatus la care frunzele mature au avut cu 1,15 mai puţini pigmenţi 
clorofilieni, comparativ cu frunzele tinere. La această varietate intensitatea 
fotosintezei a fost cea mai mare.  

La frunzele tinere, înainte de fructificare conţinutului total în ioni a avut 
valori cuprinse între 30 142,86 μSg -1 la varietatea inodorus şi 33911,11 μSg -1 la 
varietetea cantalupensis.  

Conţinutul în electoliţi a crescut pe parcursul proceselor de creştere şi 
dezvoltare. La cele trei varietăţi s-au înregistrat creşteri de 1,46 ori la 
cantalupensis, 1,78 ori la reticulatus şi 1,84 ori la inodorus.  

La frunzele mature, ierarhia s-a modificat astfel varieratea cantalupensis s-
a remarcat prin cel mai scăzut conţinut în ioni 49777,78 μSg -1 şi a fost urmată de 
varietatea reticulatus cu 55555,56 μSg -1. 

Cea mai mare valoare a conţinutului total de ioni a fost observată la 
varietatea inodorus, 55714,29 μSg -1
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Fig. 3: Conţinutul de ioni la frunzele de 

pepene galben înainte şi după fructificare 
Fig. 4: Permeabilitatea membranelor 
plasmatice la frunzele tinere şi mature 

cele trei varietăţi 
 

Valoarea permeabilităţii membranelor a crescut la toate cultivarele 
analizate. Cea mai mare valoare a fost întregistrată la reticulatus înainte de 
fructificare şi la cantalupensis după. Creşterea acestui indice se explică prin 
deteriorarea memranelor plasmatice pe durata perioadei de vegetaţie. Înainte de 
fructificare cele mai mici valori ale permeabilităţii membranale au fost observate 
la frunzele aparţinând varietăţii inodorus (1004,51 μS g -1) iar cele mai mari la 
varietatea reticulatus (1025,08 μS g -1).  

Valoarea indicelui de permeabilitate a variat relativ puţin între 0,02 şi 0,05. 
Înainte de fructificare la toate varietăţile raportul între valoarea permeabilităţii 
membranelor şi valoarea conţinutului total de ioni a fost identică şi anume 0,03. 

La frunzele mature valoarea indicelui de permeabilitate a scăzut la 
varietatea reticultus şi la cantalupensis de la 0,03 la 0,02. Excepţie a făcut doar 
varietatea cantalupensis la care indicele a crescut de la 0,03 la 0,05. 

CONCLUZII 
1. Apartenenţa la o anumită varietate joacă un rol important în modul în 

care se desfăşoară procesele fiziologice din frunzele de pepene galben. 
2. Odată cu procesul de fructificare în frunzele de pepene galben s-a 

constatat un declin al conţinutului în pigmenţi clorofilieni, culoarea frunzelor a 
devenit mai deschisă spre sfârşitul vegetaţiei. 

3. Rezultatele din literatura de specialitate cu privire la relaţia dintre 
conţinutul de pigmenţi clorofilieni şi intensitatea fotosintezei se confirmă şi în 
cazul frunzelor de pepene galben.Odată cu scădere conţinutului de pigmenţi 
clorofilieni pe parcursul dezvoltării plantelor s-a constatat şi o scădere a 
intensităţii procesului de fotosinteză. 

4. După fructificare s-a observat o tendinţă clară de creştere atât a 
permeabilităţii membranelor plasmatice cât şi a conţinutului total în electroliţi. 
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