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Abstract. The effect of sodium chloride and sodium sulfate on 

photosynthetic pigments content and chloroplast ion concentration of faba bean 
(Vicia faba L.) was studied in a hydroponical culture. After a 14 days period of 
treatment with 100 mM NaCl, plants developed chlorotic leaves. The chlorophyll 
concentration decreases. The decreasing in the cholorophyl content is the effect 
of simultaneous presence of high sodium and chloride concentration in 
chloroplasts. 

 
Salinizarea solurilor este un proces cu profunde implicaţii atât ecologice cât 

şi economice, care ia amploare în special în ţările subdezvoltate din regiunile 
semiaride şi aride ale Globului. Majoritatea plantelor de cultură sunt sensibile la 
excesul de săruri, motiv pentru care, dobândirea de noi cunoştinţe despre 
mecanismele fiziologice de adaptare ale acestora la salinitate prezintă o 
importanţă deosebită în viitoarele cercetări din domeniul nutriţiei plantelor sau a 
ameliorării (Schubert,1999). Plantele crescute în condiţii de salinitate ridicată a 
mediului nutritiv, acumulează cantităţi mari de ioni în vacuole, în special sodiu şi 
clor. 

Compartimentarea vacuolară a ionilor constituie unul dintre cele mai 
importante mecanisme de adaptare a plantelor la stresul salin (Mimura et al., 2003, 
Niu et al., 1995). Pe de o parte se realizează adaptarea plantelor la potenţialul 
osmotic scăzut al mediului nutritiv, pe de altă parte, organitele celurare, în special 
cloroplastele, sunt protejate de excesul de săruri (Flowers, 1985). Totuşi 
capacitatea vacuolei de a depozita săruri este limitatǎ. Odată atinsă, ionii se 
acumulează în citoplasmă distrugând structura organitelor (Koyro, 2002). La 
nivelul aparatului foliar pot apărea cloroze sau chiar necroze urmate de uscarea 
completă a frunzelor. Cercetări efectuate pe plan mondial au demonstrat 
toxicitatea ionilor de clor, aflaţi în exces asupra diferitelor specii de leguminoase 
(Chavan şi Karadge, 1980, Harasuliha, 1980; Läuchli şi Wieneke, 1979, Parker et 
al., 1983, Pantalone et al., 1997). Scopul lucrării de faţă este de a verifica dacă 
aceste rezultate se confirmă şi pentru plantele de bob (Vicia faba L.), cu referire la 
efectul acumularii ionilor de clor şi a celor sodiu în cloroplaste asupra pigmenţilor 
clorofilieni. 
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MATERIAL ŞI METODĂ  

Experienţele au fost efectuate în cadrul Institutului pentru Nutriţia Pantelor al 
Universităţii “Justus Liebig” din Giessen (Germania), în condiţii controlate, de fitotron. 
Ca material de experinentare s-a folosit soiul de bob mic (Vicia faba L., cv. minor), 
Troy. Semintele au fost puse la germinat în nisip de cuarţ steril, irigat cu soluţie 0,1 M 
Ca2SO4. După 8 zile, timp în care au fost menţinute la temperatura de 26°C, germenii 
egali ca mărime au fost trecuţi în vase de vegetaţie cu capacitatea de 5 litri soluţie 
nutritivă. Compoziţia soluţiei nutritive este redată în tabelul 1. 

S-au folosit 3 variante de experimentare: a) control, b) 100 mM NaCl şi c) 50 
mM Na2SO4, fiecare variantǎ cu patru repetiţii. Administrarea clorurii de sodiu şi a 
sulfatului de sodiu a avut loc după 7 zile de cultivare a plantelor în soluţie nutritivă 
normală şi s-a făcut graduat pentru a evita producerea unui şoc osmotic. 

Plantele au fost cultivate în condiţii de zi lungă (16 ore lumină, 8 ore de 
întuneric) şi o temperatură de 22°C ziua, respectiv 16°C noaptea. Tratamentul cu 
săruri a durat 14 zile. 

 
Tabelul 1 

 
Compoziţia soluţiei nutritive folosită la cultivarea plantelor de bob 

(după Peiter, 2002) 
 

Sarea Concentraţia (mM) Sarea Concentraţia. (µM) 
K2SO4 1,0 FeEDTA 60 

K2HPO4 0,1 MnSO4 0,5 
KH2PO4 0,1 CuSO4 0,2 

KCl 0,2 ZnSO4 0,5 
MgSO4 0,5 H3BO3 10 

Ca(NO3)2 2,0 (NH4)6Mo7O24 0,05 
- - CoCl2 0,5 
- - NiSO4 0,01 

 
Cloroplastele au fost izolate după metoda descrisă de Gruissem et al. (1986), şi 

modificată prin înlocuirea sărurilor de sodiu sau de clor cu cele de potasiu şi sulfat. 
Integritatea cloroplastelor izolate a fost verificată prin observaţii microscopice şi prin 
cuantificarea oxigenului emis de către acestea, cu ajutorul hexacianoferatului de 
potasiu (III), prin măsurare fotometrică. 

Determinarea concentraţiei de clorofilă din frunze s-a realizat după metoda 
descrisă de Zörb et al. (2004). Concentraţia ionilor de sodiu din cloroplaste a fost 
determinată prin spectroscopie în absorbţie atomică cu ajutorul aparatului SpectraAA 
220FS produs de firma Varian, iar cea de clor prin titrare potenţiometrică cu ajutorul 
aparatului Analitical Chloride Titrator al firmei AMINCO. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Concentraţia pigmenţilor clorofilieni 
La plantele din varianta control concentraţia pigmenţilor clorofilieni a 

înregistrat valori de 2 mg Clorofilă a + b pe gram de frunză proaspătă. În urma 
tratamentului cu 100 de mM NaCl s-a produs o scădere atât a concentraţiei de 
clorofilă a, cît şi de clorofilă b,  fenomen neînregistrat la varianta 50 mM Na2SO4 
(fig. 1). 

Analiza concentraţiei pigmenţilor asimilatori din frunze atestă efectul toxic 
al clorurii de sodiu, comparativ cu sulfatul de sodiu.  După Bergmann (1993) 
excesul de clor conduce la distrugerea clorofilei, şi ca urmare la clorozarea 
frunzelor. Faptul că excesul de NaCl cauzează cloroza a fost demonstrat şi de 
catre Lutts et al. (1996) la plantele de orez (Oryza sativa L.), precum şi de către 
Gebauer (2003) pentru baobab (Adansonia digitata L.) şi tamarinde (Tamarindus 
indica L.).  

După Gebauer (2003) reducerea concentraţiei pigmenţilor clorofilieni are 
două cauze: reducerea sintezei clorofilei şi degradarea enzimatică a acesteia ca 
urmare a excesului de săruri. Faptul că la plantele de bob clorozele au apărut după 
14 zile de tratament duce la concluzia că acestea sunt rezultatul degradării 
pigmenţilor şi nu al reducerii ritmului de sinteză a lor. În sprijinul acestei afirmaţii 
vine şi faptul că plantele au fost cultivate la început în soluţie nutritivă normală, 
excesul de săruri fiind indus mai târziu pe parcursul vegetaţiei plantelor. Aşadar 
se poate afirma că degradarea ultrastructurii cloroplastelor, ca urmare a excesului 
de NaCl este cauza apariţiei clorozelor, fapt demonstrat de către Marschner şi Nix 
(1973) la fasole şi de către Yamane et al. (2004) la plantele de orez. 
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Fig. 1 - Influenţa NaCl şi Na2SO4 asupra concentraţiei pigmenţilor clorofilieni din frunze.  
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Conţinutul de sodiu şi clor din cloroplaste 
Cloroplastele au capacitatea de a acumula sodiu (Robinson şi Dowton, 1984: 

Schöppel-Meier şi Kaiser, 1988).  
În urma tratamentelor cu NaCl şi Na2SO4 s-a înregistrat o creştere a 

concentraţiei ionilor de sodiu din cloroplaste comparativ cu varianta control.  Între 
varianta 100 mM NaCl şi 50 mM Na2SO4 nu s-au înregistrat diferenţe asigurate 
statistic (fig. 2). 
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Fig. 2 - Efectul tratamentului cu 100 mM NaCl şi 50 mM Na2SO4 asupra concentraţiei 

ionilor de sodiu din cloroplaste 
 
Cloroplastele posedă o permeabilitate ridicată pentru ionii de clor (Heber şi 

Heldt, 1980). Aceştia deţin un rol important în procesul de fotosinteză şi anume la 
fotoliza apei (Mengel, 1991). 

Capacitatea plantelor de a menţine concetraţia ionilor de clor din 
cloroplaste la valori constante, demonstrată de către Robinson şi Dowton în 1984 
pe plantele de spanac, nu este valabilă şi în cazul plantelor de bob. 
 În urma a 14 zile de tratament cu 100 mM NaCl aceasta a atins valori de 
circa 1 mg la 1 g frunză proaspătă (fig 3), valori cu mult superioare celor 
înregistrate la variantele control şi 50 mM Na2SO4 (0,2 mg/g). 
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Fig. 3 - Efectul tratamentului cu 100 mM NaCl şi 50 mM Na2SO4 asupra concentraţiei 

ionilor de clor din cloroplaste 
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CONCLUZII 

1.În comparaţie cu controlul, concentraţia pigmenţilor clorofilieni din 
frunzele plantelor supuse stresului salin a fost redusă numai la varianta 100 mM 
NaCl, şi a rămas nemodificată la varianta 50 mM Na2SO4.

2.Ca urmare a tratamentului cu săruri în exces  au crescut concentraţiile 
ionilor de sodiu şi clor din cloroplaste. 

3.Reducerea concentraţiei pigmenţilor clorofilieni manifestată prin 
clorozarea frunzelor plantelor din varianta 100 mM NaCl poate fi rezultatul 
degradării cloroplastelor ca urmare a excesului ionilor de clor prezenţi simultan 
cu cei de sodiu în cloroplaste. 
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