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Abstract. The present work is aim of knowledge of physiological 
mechanisms which intervene in plant metabolism after applications of pesticides 
treatment in different grapes varieties. It was studied four varieties of grapes in 
two stations from Cotnari vineyard. The preliminaries studies about sugars 
metabolism and biosynthesis of chlorophyll have shown some aspects regarding 
different plant response. The plants respond in modifying metabolism in attack 
of diseases, insects in the conditions of control applied. 
  

Stresul provocat de agenţii fitopatogeni şi de dăunători determină 
întotdeauna un răspuns din partea ţesuturilor viţei de vie. Atacul fitopatogenilor şi 
dăunătorilor determină reacţii active de răspuns care constau în stimularea 
procesului de biosinteză a substanţelor fenolice şi în sinteza fitoalexinelor, cu rol 
activ în apărarea ţesuturilor plantei atacate. Cercetări recente arată că sinteza 
fitoalexinelor constituie un răspuns la stresul produs atât de dăunători, cât şi la 
stresul folosirii substanţelor chimice, de tratament pentru combaterea bolilor şi 
dăunătorilor,.adică în sens larg, a pesticidelor (Burzo et al., 1999). 

Lucrarea de faţă este cuprinde o parte din analizele fiziologice preliminarii 
efectuate la soiuri de viţă de vie din podgoria Cotnari, între anii 2004-2005. 
Studiile s-au efectuat în cadrul unei teme de cercetare ştiinţifică finanţate de 
Programul Agral, ce se desfăşoară între anii 2004-2006.  

MATERIAL ŞI METODE 
Studiile fiziologice s-au efectuate la diferite soiuri de viţă de vie din podgoria 

Cotnari, pe două staţionare :Ferma 4-Cotnari (la soiurile Tămâioasă românească, 
Grasă de Cotnari, Fetească albă şi Frâncuşă) şi Ferma 7-Hodora (la soiurile Frâncuşă 
şi Fetească albă).  

Analizele fiziologice asupra pigmenţilor asimilatori şi asupra concentraţiei 
sucului vacuolar, din frunzele soiurilor de viţă de vie s-au făcut în perioada de 
vegetaţie, după fiecare tratament cu pesticide, conform schemei de combatere 
efectuate în această podgorie. Prin cercetările efectuate s-a urmărit efectul 
pesticidelor asupra biosintezei de pigmenţi clorofilieni şi carotenoizi, precum şi variaţia 
concentraţiei sucului vacuolar, în aceleaşi condiţii de tratament. Materialul biologic a 
constat din frunze proaspete de la soiurile de viţa de vie anterior menţionate, soiurile 
investigate aflându-se în diferite fenofaze şi anume: începutul înfloririi, la înflorire, 
creşterea bacelor (boabelor) şi maturarea sau coacerea strugurilor. Determinarea 
cantitativă a pigmenţilor asimilatori (clorofilieni şi carotenoizi) s-a efectuat prin metoda 
spectrofotocolorimetrică, de solvire a materialului biologic, frunze proaspete, în soluţie 
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de acetonă 85 %(metoda Frecuş-Ştirban). Rezultatele s-au exprimat în mg/g 
substanţă proaspătă (mg/g s. pr.). Determinarea concentraţiei sucului vacuolar s-a 
efectuat prin metoda refractometrică, prin presarea materialului biologic, frunze 
proaspete şi extragerea sucului celular (după Boldor, 1983). Rezultatele s-au exprimat 
în procente (%) de zaharoză. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Cercetările fiziologice au cuprins studiul a patru soiuri de viţa de vie din 

două staţionare aflate în podgoria Cotnari, jud. Iaşi, după tratamentele cu 
pesticide. Observaţiile asupra parametrilor fiziologici investigaţi(pigmenţi 
clorofilieni şi carotenoizi, precum şi concentraţia sucului vacuolar), au arătat că 
aceştia reacţionează imediat, în mod direct prin modificarea temporară a unor 
reacţii metabolice.  

1) Biosinteza pigmenţilor asimilatori 
Studiul pigmenţilor au cuprins cele două categorii de pigmenţi fotosintetici, 

şi anume: clorofilieni şi carotenoidici. S-a studiat astfel, variaţia clorofilei a, a 
clorofilei b, a carotenoizilor, precum şi rapoartele: clorofila a/clorofila b şi 
clorofile/carotenoizi. Datele rezultate s-au înregistrat în tabele, pe baza cărora s-au 
reprezentat grafic(1-3), pe soiuri, variaţia indicilor fiziologici analizaţi, pe durata 
de vegetaţie, sub acţiunea tratamentelor cu pesticide. Procesul fotosintetic depinde 
de eficienţa cu care pigmenţii din cloroplaste absorb energia luminoasă. 
Transferul energiei către centrii enzimatici din frunze revine clorofilei a, în timp 
ce clorofila b, pigmenţii carotenoizi şi ficobilinele sunt accesorii ale aparatului 
asimilator(Atanasiu, Polescu, 1988). 

Clorofila a variază într-un interval cuprins de la 1,6 mg/g s.pr (Frâncuşă) 
până la 0,89 mg/g s.pr (Fetească albă), ambele soiuri din ferma Hodora, aşa cum 
se poate observa şi din graficul 1. 

Valoarea medie a clorofilei a, la soiurile analizate, este de 1,1 mg/g s.pr. În 
faza de înflorit (luna iunie) activitatea fotosintetică este mult mai intensă, decât în 
faza precedentă, de creştere a lăstarilor. Valorile acestui parametru este în scădere 
pe parcursul creşterii bacelor, la majoritatea soiurilor studiate, excepţie făcând 
soiurile Fetească albă şi Frâncuşă(ferma 4), la care clorofila a este în creştere, aşa 
cum se poate observa din graficul 2. Acest fapt, de creştere a biosintezei clorofilei 
a, este în concordanţă cu literatura din domeniu, care semnalează că, în această 
fenofază de creştere a bacelor, are loc o intensificare a biosintezei 
clorofiliene(Burzo, 1999). 
 Aşa cum se poate constata din graficul de mai jos, se poate observa că, 
valoarea cea mai mare ale clorofilei a, la soiurile analizate din ferma 4, s-a 
constatat la Grasă (1,37 mg/g s.pr), în timp ce media pe staţionar în această 
perioadă este de 1,19 mg/g s.pr.  La acelaşi soi, Grasă se observă şi cea mai mare 
cantitate de pigmenţi carotenoizi. Aceasta poate fi o caracteristică de soi, sau sub 
influenţa atacurilor de dăunători şi boli se poate stimula biosinteza carotenoizilor 
ce au rol în apărarea plantei. În mod constant, cele mai mari valori ale clorofilei b 
s-au înregistrat în fenofaza de creştere a bacelor, la majoritatea soiurilor analizate, 
aşa cum se observă din graficul nr. 2. Excepţie fac soiurile de la ferma Hodora şi 



soiul Tămâioasă românească de la ferma 4. Media clorofilei b este de 0,4 mg/g 
s.pr, în toate fenofazele observate, la soiurile de viţa de vie analizate.  
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Fig. 1 - Variaţia pigmenţilor asimilatori sub acţiunea tratamentelor, 

la soiuri de viţa de vie, în fenofaza de înflorit (iunie) 
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Fig. 2 - Variaţia pigmenţilor asimilatori sub acţiunea tratamentelor, 

 la soiuri de viţa de vie, în fenofaza de creştere a bacelor (iulie) 
 

Pigmenţii carotenoizi au valori cuprinse de 0,5 mg/g s.pr(soiul Grasă, 
ferma 4) din fenofaza de înflorit şi scad până la 0,33 mg/g s.pr(Fetească albă, 
ferma Hodora) la faza de creştere a bacelor, aşa cum se observă din graficele 1 şi 
2. În timpul maturării bacelor, o data cu senescenţa, se observă creşteri ale 
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pigmenţilor carotenoizi, fapt confirmat şi de literatura de specialitate, aşa cum se 
poate observa şi din graficul 3. Media acestui parametru este de 0,4 mg/g s.pr. 
Cele mai mici valori se remarcă în perioada de creştere a bacelor(graf. 2), după 
tratamentele din luna iulie. Valoarea mai mare, de 0,5 mg/g s.pr a carotenoizilor 
la soiul Grasă, din timpul înfloritului, ar putea fi corelat şi cu atacul insectelor şi 
al acarienilor din luna iunie, ceea ce a determinat fenomene de etiolare la nivelul 
frunzelor atacate. Tratamentele din iulie, exact din momentul recoltării ne arată că 
biosinteza acestor pigmenţi reacţionează activ la aplicarea substanţelor chimice, 
prin scăderea producerii, la nivel frunzelor, a acestor parametri fotosintetici.  

Cantitatea totală de pigmenţilor fotosintetici s-a încadrat într-un registru 
de variaţie de la 1,6 mg/g s.pr (Fetească albă-Hodora şi Tămâioasă românească) la 
2,47 mg/g s.pr(Frâncuşă -Hodora). Totalul pigmenţilor asimilatori este la valori 
înalte la înflorire, după care înregistrează o scădere în faza de creştere a bacelor; 
excepţie fac soiurile Fetească albă şi Frâncuşă din ferma 4. Biosinteza 
carotenoizilor la aceste două soiuri creşte după înflorit până la maturarea şi 
senescenţa bacelor, aşa cum se precizează în bibliografia de fiziologia plantelor. 

Raportul clorofile/ carotenoizi a crescut de-a lungul perioadei de vegetaţie 
investigată, de la înflorit până la maturarea bacelor. Această observaţie ne 
sugerează că tratamentele aplicate, precum şi alţi indici (climatici, de fertilizare) 
nu provoacă schimbări în proporţia clorofile/carotenoizi.  
 Media raportului clorofile/ carotenoizi, 4, cât şi cea a raportului clorofila 
a/clorofila b-2,8  se situează la valori normale, aşa cum s-a găsit în datele 
bibliografice despre fiziologia viţei de vie.  
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Fig. 3 - Variaţia pigmenţilor asimilatori sub acţiunea tratamentelor,  

la soiuri de viţa de vie, în fenofaza de maturare a bacelor(septembrie) 
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După cum se observă din graficul 3, în perioada de maturare a boabelor, cele 
mai mari cantităţi ale pigmenţilor asimilatori se constată la soiul Tămâioasă românească 
din ferma 4 şi la soiul Frâncuşă de la ferma Hodora. Soiul Tămâioasă românească 
realizează la sfârşitul perioadei de vegetaţie cele mai mari cantităţi de clorofilă a şi b. 
Acest fenomen s-ar putea să fie o caracteristică de soi sau tratamentele din luna august 
şi septembrie să fi stimulat biosinteza pigmenţilor asimilatori.  

2) Concentraţia sucului vacuolar 
Studiul concentraţiei sucului vacuolar, exprimat în procente de zaharoză este 

important prin observaţiile asupra absorbţiei foliare a pesticidelor folosite în combaterea 
bolilor şi dăunătorilor viţei de vie. Dintre pesticide, acţiunea fungicidelor sistemice 
poate determina, în special, creşterea concentraţiei sucului vacuolar prin absorbţia de 
anioni şi ioni de metale grele sau săruri ale acestora la nivelul cuticulei [5]. 
Concentraţiile cele mai mari ale sucului vacuolar de la soiurile cercetate sunt observate 
în luna septembrie, la maturarea şi senescenţa bacelor, aşa cum se poate observa din 
graficul 4. Cele mai mari valori s-au găsit la Fetească albă şi Frâncuşă din ambele 
staţionare de lucru. Acest parametru fiziologic este important în viticultură pentru că 
oferă date asupra fenomenului de crăpare a boabelor de strugure în perioadele ploioase 
ce urmează secetelor prelungite, de la pârgă până la maturarea bacelor. Anul 2005, fiind 
un an excepţional din punct de vedere al cantităţilor de precipitaţii, fenomenul de 
absorbţie foliară ridicată, datorată creşterii presiunii osmotice a sucului celular, a avut o 
incidenţă relativ scăzută 
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Fig. 4 - Variaţia sucului vacuolar din frunzele unor soiuri de viţa de vie, 

 în perioada de creştere a bacelor şi la maturarea bacelor 
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Din graficul 4 se poate observa că soiurile a căror concentraţie de suc vacuolar 
este cea mai ridicată sunt Fetească albă(10,5 %) şi Frâncuşă(10%) de la ferma 4, urmate 
de Frâncuşă (9,5 %) de la ferma Hodora. Soiurile Grasă de Cotnari şi Tămâioasă au 
avut valorile cele mai mici în timpul creşterii bacelor (iulie), de 5,5 % şi respectiv de, 
6,5 %. Ulterior, la maturarea boabelor, valorile sucului vacuolar au fost constante 
(Tămâioasă-6,5 % ) sau au crescut foarte puţin (Grasă-6 %). Soiurile Fetească albă şi 
Frâncuşă sunt soiurile cele mai bine adaptate în condiţiile podgoriei Cotnari; aceste 
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soiuri au o dinamică crescătoare a biosintezei pigmenţilor asimilatori, precum şi 
concentraţii ridicate ale sucului celular. Se pare că soiurile care au probleme de 
asimilaţie clorofiliană (Grasa de Cotnari şi Tămâioasa Românească) au valorile cele mai 
scăzute ale sucului vacuolar. Probabil că atacul dăunătorilor şi al bolilor distrug 
parenchimul clorofilian şi astfel, prin blocarea activităţii fotosintetice, se produce şi 
scăderea sintezei asimilatelor (zaharuri). 

CONCLUZII 

1. Cele mai mari valori ale pigmenţilor asimilatori se observă, la majoritatea 
soiurilor investigate din ambele staţionare, la frunzele colectate din luna iunie, când viţa 
de vie se afla la fenofaza de înflorire. Cele mai mici valori ale pigmenţilor asimilatori, în 
special a clorofilei a se remarcă în luna iulie, în special la soiurile Grasă de Cotnari, 
Tămâioasă Românească (ferma 4) şi respectiv, Frâncuşă şi Fetească albă (ferma 
Hodora), în urma tratamentele cu pesticide. 

2. La soiul Grasă s-a observat o corelaţie pozitivă între scăderea cantităţii de 
clorofila a şi scăderea concentraţiei sucului vacuolar, probabil, datorită distrugerii 
cloroplastelor de atacul dăunătorilor.  

3. Tratamentele cu pesticide provoacă imediat o blocare a biosintezei pigmenţilor 
clorofilieni; dintre aceştia, primul care se degradează este clorofila a, aşa cum s-a 
observat în luna iulie. 

4. Atacul dăunătorilor dar şi substanţele chimice stimulează creşterea cantităţilor 
de carotenoizi, aşa cum s-a observat la soiurile Grasă de Cotnari şi Tămâioasă 
Românească. 

5. Soiurile Fetească albă şi Frâncuşă sunt soiurile cele mai bine adaptate în 
condiţiile podgoriei Cotnari; aceste soiuri au o dinamică crescătoare a biosintezei 
pigmenţilor asimilatori, precum şi concentraţii ridicate ale sucului celular. 
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