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Abstract. The gamma radiation had an inhibitory effect of the energy 
and faculty of germination in Echinacea purpurea (L.) Moench species and a 
decrease of water content. 

 
 

În prezent asistăm la o reconsiderare a fitoterapiei pe plan mondial, în 
special în ţările dezvoltate, unde folosirea plantelor medicinale în terapie (în 
special sub forma extractelor standardizate), aşa-zisa „terapie verde”, vine în 
completarea medicamentelor de sinteză. 

În acest context, speciile din genul Echinacea cunosc o consacrare 
mondială, fiind printre puţinele plante cu efecte imunostimulator şi antiviral. 
Aceste specii conţin principii imunomodulatoare (Bauer şi Wagner, 1999; Schar, 
2002), determină creşterea nivelului de properdină (Bauer, 1996), activarea 
fagocitelor T, stimulează producerea de către macrofage a interferonului β2 şi a 
interleukinei (Luetting et al., 1998). În România speciile genului Echinacea nu au 
fost cunoscute ca plante medicinale, în 1982 fiind introduse în cultură în scopul 
studierii lor de către specialiştii de la Facultatea de Farmacie din Cluj Napoca.  

Chiar dacă rezultatele eforturilor întreprinse până în prezent privind 
calitatea speciilor de Echinacea cultivate în România nu sunt cuprinse într-o 
lucrare de sinteză, la noi în ţară nefiind întreprinse studii privitoare la comportarea 
speciei Echinacea purpurea (L.) Moench. la acţiunea radiaţiilor, am ajuns la 
concluzia că inducerea variabilităţii la această specie ar fi utilă şi binevenită, 
având în vedere că interesul pentru cultura ei a crescut în ultimul timp. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Materialul biologic a fost reprezentat de seminţe de, Echinacea purpurea (L.) 

Moench, recolta 2003, provenite de la Staţiunea de Cercetări Agrozootehnice 
Secuieni – Neamţ şi Institutul de Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr, Braşov, 
recolta 2003. Seminţele în stare uscată au fost iradiate unic la Unitatea Nucleară a 
Institutului de Cercetări Chimico-Farmaceutice Bucureşti, folosindu-se o sursă de 
Co60. Dozele de iradiere folosite au fost 10 Gy, 30 Gy, 50 Gy, 80 Gy, 100 Gy şi 120 
Gy, iar debitul sursei de iradiere a fost de 30 Gy/minut.  



Cercetările fiziologice au fost realizate pe plantule de 21 de zile şi au vizat: 
determinarea energiei germinative (stabilită la şapte zile, seminţele fiind menţinute la 
temperatura de 240C) şi a facultăţii germinative (stabilită la 16 zile, la 240C), 
determinarea intensităţii transpiraţiei (metoda Huber-Ivanov).  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
a) Influenţa radiaţiilor gamma asupra energiei şi facultăţii germinative 
La populaţia de Secuieni, energia germinativă a scăzut drastic la variantele 

tratate, comparativ cu martorul, în special la 10Gy şi 30Gy, (cu 85,87% 
comparativ cu martorul). 

Referitor la facultatea germinativă, aceasta a scăzut la toate variantele 
tratate, în special la 100Gy şi la 120Gy (cu 34,74%, respectiv 32,63% faţă de 
martor). 

La populaţia de Braşov, energia germinativă a înregistrat scăderi 
comparativ cu martorul, la toate variantele tratate, în special la varianta 100Gy (cu 
82,05% faţă de martor). 

În ceea ce priveşte facultatea germinativă, aceasta a scăzut la toate 
variantele tratate, în special la 30Gy (cu 21,18%) (Figura 1).  

Scăderea importantă a energiei şi facultăţii germinative la variantele tratate 
(la toate dozele de iradiere alese) este posibil să se datoreze, în special, debitului 
mare al sursei de iradiere (30 Gy/min).  

Menţionăm că seminţele folosite aparţin recoltei anului 2003, au fost 
iradiate în martie 2004, iar în momentul testării aveau vârsta de aproximativ un 
an. 

 
Foto 1 - Seminţe germinate de Echinacea  purpurea (L.) 

Moench., (martor şi variantele tratate) ; original 
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Studiind energia şi facultatea germinativă, a unor specii ale genului 
Echinacea în funcţie de vechimea seminţelor, Vârban, 2001, a înregistrat la 
Echinacea purpurea  o creştere a energiei germinative pe măsura învechirii 
seminţelor (după 8 luni) şi scăderea ei după 17 luni de la recoltare, pe substratul 
TP şi la temperaturi de 20oC şi 25,5oC, urmând ca după 3 ani de la recoltare să-şi 
piardă aproape complet germinaţia. 

Folosind substratul BP constată o creştere a energiei germinative între 2 – 7 
luni, valorile cele mai ridicate fiind la 8 luni de la recoltare, iar după 17 luni 
înregistrându-se o scădere semnificativă. 

Acelaşi autor, la specia Echinacea pallida Nutt, a înregistrat o creştere a 
energiei germinative pe măsura învechirii seminţelor (după 8 luni), scăderea ei 
după 17 luni, la temperaturile de 20oC şi 25oC, pe substraturile TP şi BP, urmând 
ca după 3 ani, seminţele să-şi piardă aproape complet germinaţia. 
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Fig. 1 – Variaţia energiei şi facultăţii germinative la plantule de Echinacea purpurea 

(L) Moench, populaţiile de Secuieni şi de Braşov 
 

Unii autori menţionează că iradierea seminţelor cu doze mici duce la 
mărirea capacităţii de germinare, declanşează procesul germinării reducând 
timpul de repaus faţă de martor (Ghiorghiţă, 1975;Ghiorghiţă, 1987). Valoarea 
dozelor mici sau mari diferă de la specie la specie, în funcţie de radiosensibilitatea 
lor. 
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Gudkov, 1978, în urma iradierii cu doze foarte mici a seminţelor de bob a 
înregistrat intensificarea activităţii mitotice, stimularea creşterii rădăcinilor, 
iradierea cu doze de 25000 R având ca efect stimularea proceselor de germinaţie 
şi de creştere a plantelor.  Referindu-se la doze mari de iradiere, Tóth-Tunde, 
2005, precizează că acestea determină perturbarea căii de sinteză a acizilor 
giberelinici şi transformarea lor din forme mai puţin active în forme active, având 
ca rezultat reducerea procesului de germinaţie. 

Dar, perturbările provocate de radiaţii asupra procesului de germinaţie 
devin mai importante în cazul iradierii seminţelor umectate. (Ghiorghiţă et. al., 
1984; Ghiorghiţă et. al., 1995; Tóth, 1993; Tóth-Tϋnde, 2005). 

 
b) Influenţa radiaţiilor gamma asupra regimului hidric 

La populaţia de Braşov, dozele de 30Gy, 50Gy şi 80Gy au determinat o 
intensificare a transpiraţiei, iar restul dozelor nu au avut influenţă asupra acestui 
indicator. 

Capacitatea de reţinere a apei în ţesuturi scade în urma iradierii la toate 
dozele folosite, în special la 80Gy (unde valoarea conţinutului de apă este cu 
9,61% mai scăzut faţă de martor). 

La populaţia de Secuieni, referitor la transpiraţie, acesta scade la 
variantele tratate (exceptând doza de 10Gy, unde se înregistrează o creştere cu 
9,09% faţă de martor). 

Radiaţiile gamma au determinat scăderea capacităţii de reţinere a apei în 
ţesuturi, în special la 50Gy, (cu 11,78% faţă de martor); (fig. 2). 
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Fig. 2 - Variaţia conţinutului de apă în plantule de Echinacea  purpurea (L.) Moench., 

provenite din seminţe iradiate 
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În privinţa efectului radiaţiilor asupra comportamentului hidric al plantelor, 

în literatură există puţine date. 
Unii autori, în urma studiilor făcute pe plante de fasole, mentă, floarea 

soarelui, bumbac, provenite din seminţe iradiate cu 10 – 100Gy, au constatat că 
intensitatea transpiraţiei este diminuată. 

Ghiorghiţă, 1987, citează unele exemple în acest sens: Karmanov şi Savin, 
1962 pe plantule de fasole iradiate, au înregistrat o scădere a intensităţii 
transpiraţiei, intensitate care pe măsura dezvoltării ontogenetice, este diminuată; 
Savin şi Stepanenko, 1968, au constatat scăderea deficitului hidric la doze de 30 – 
100Gy, pe plante de mentă. 

În cercetări întreprinse de Ghiorghiţă, 1975, la plante diploide şi tetraploide 
de orz, provenite din seminţe iradiate cu doze de 80 – 250Gy, s-au constatat în 
momentul înspicării, valori superioare martorului în privinţa conţinutului de apă, 
deficitului hidric şi intensităţii transpiraţiei şi mai scăzute ale forţei de reţinere a 
apei de către plante. 

Autorul a explicat aceste rezultate obţinute experimental prin dezvoltarea 
sistemului radicular şi intensificarea absorbţiei apei din sol. 

Acelaşi autor, în experimente pe plante diploide şi tetraploide de hrişcă în 
vârstă de 2 săptămâni, provenite din seminţe iradiate gamma cu 10 – 75Gy, în 
stare saturată în apă, a constatat intensificarea transpiraţiei şi diminuarea forţei de 
reţinere a apei, pe măsura creşterii dozei de iradiere. 

În literatură există date contradictorii în privinţa regimului hidric al 
plantelor. 

În majoritatea studiilor, s-au înregistrat valori scăzute ale capacităţii 
plantelor iradiate de a reţine apa. 

Ghiorghiţă, 1975, dă o posibilă explicaţie în acest sens: lezarea de către 
radiaţii a biocoloizilor plasmatici. 

Pentru a supravieţui, plantele iradiate trebuie să depăşească dificultăţile în 
menţinerea echilibrului hidric, prin reducerea intensităţii transpiraţiei, 
intensificarea absorbţiei apei din sol etc. 
 
 

CONCLUZII 
 

Radiaţiile gamma, la specia Echinacea purpurea (L.) Moench, au perturbat 
procesul de germinaţie, determinând scăderea energiei şi a facultăţii germinative. 

Tratamentul cu radiaţii ionizante a determinat deosebiri comportamentale 
între populaţiile de Braşov şi de Secuieni ale speciei Echinacea purpurea (L.) 
Moench, manifestate prin reducerea conţinutului de apă (cu 10-33% mai scăzute 
faţă de martor). 
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