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Raportul de activitate
al academicianului canu Gheorghe pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific
  - Conduc tor al programului institu ional cu denumirea „Studierea particularit ilor
realiz rii poten ialului genetic al plantelor pomicole i viticole în func ie de activitatea
aparatului fotosintetic”.

- Conduc tor al proiectului din cadrul programului de stat. Denumirea programului
„Principii i procedee tehnologice de diminuare a consecin elor naturale asupra plantelor
de cultur ”. Denumirea proiectului „Evaluarea activit ii bioregulatorilor naturali cu
ac iune antistres în scopul elabor rii procedeelor de atenuare a consecin elor condi iilor
nefavorabile de umiditate i temperatur  asupra productivit ii i rezisten ei plantelor
pomicole, vi ei de vie, de soia i sfeclei de zah r”.

 - Laboratorul colaboreaz  cu Centrul de Tehnologii Biologice avansate la efectuarea
urm toarelor granturi (Cond. Prof. A. Dascaliuc).

 - Institutul de Cercet ri tiin ifice pentru pomicultur  al Ministerului Agriculturii i
Alimenta iei din Republica Moldova.

2. Rezultatele tiin ifice principale
Num rul de publica ii tiin ifice total: 15
inclusiv
Articole în reviste locale 3
Articole în culegeri 11
Monografii/ Manuale/ Dic ionare 1
Participarea la foruri tiin ifice 6

3. Activitatea inova ional
Num rul de cereri prezentate 1
Num rul de hot rîri pozitive ob inute 1

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

În urma cercet rilor efectuate a fost stabilit  influen a substan elor de tip steroidal asupra
productivit ii plantelor pomicole. Tratarea plantelor de m r cu solu ie de Melangozid  a stimulat
formarea aparatului asimilator ce a contribuit la asigurarea productivit ii fotosintezei. Influen ând
deasemenea asupra indicilor statutului hidric, majorând con inutul total de ap , turgescen a relativ
i capacitatea de re inere a apei i totodat  diminuindu-se deficitul de satura ie. Aceste schimb ri

pozitive optimizeaz  procesele metabolice. Sub influen a substan elor biologice active s-a majorat
con inutul de clorofil i densitatea specific  a frunzelor. Tratarea puie ilor de m r cu substan a
men ionat  a cauzat influen  pozitiv  asupra activit ii fotosintetice în condi ii optimale de
umiditate i mai pronun ate în condi ii de secet .

Cercet rile efectuate au relevat modific ri în bilan ul hormonal – inhibitor sub influen a trat rii
foliare a pomilor cu solu ia preparatului studiat. S-a manifestat o influen  pozitiv  asupra
activit ii stimulatoare de cre tere în frunzele pomilor de m r atât la începutul fazei cre terii
intensive a l starilor anuali cât i pe parcursul încetinirii acestui proces.

Cele mai semnificative modific ri au fost depistate în frunzele pintenilor f  fructe pe
parcursul form rii i diferen ierii mugurilor florali. Modific rile depistate se caracterizeaz
prin intensificarea major  a activit ii inhibitorilor de cre tere, diminuarea concentra iei
substan elor cu ac iune stimulatoric , ceea ce determin  încetinirea cre terii vegetative,
accelerarea individualiz rii celulelor din partea superioar  a meristemului vegetativ i
formarea primordiilor florali. Investiga iile efectuate au constatat c  în compara ie cu
varianta martor, tratarea foliar  a pomilor cu preparatele men ionate a permis s  admitem
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 activitatea Peroxidazei (PO) i a Polifenoloxidazei (PFO) în frunzele pintenilor f
fructe difer  în dependen  de fazele fenologice i particularit ile biologice a soiurilor.

Totalizând datele experimentale se constat  influen e semnificative a preparatului
Melangozid  – O de provenien  natural  în combina ie cu microelementele Zn i B asupra
activit ii auxinelor i inhibitorilor de cre tere, intensit ii enzimatice i a con inutului
glucidelor în frunze pe parcursul form rii i diferen ierii mugurilor de rod la pomii de m r.

Se constat  posibilitatea utiliz rii preparatelor men ionate în calitate de reglatori ai
cre terii i productivit ii plantelor pomicole în dependen  de particularit ile biologice a
soiurilor.

adar, cercet rile ini iate referitor ac iunii glicozidului steroidic natural capsicozid în
combina ie cu microelementele Zn i Mn au eviden iat c  influen a  lor depinde de soi,
perioada de vegeta ie i rodirea plantelor de cais. Tratarea plantelor cu capsicozid, în
special în amestec cu Mn, optimizeaz  starea fondului de pigmen i în frunze, activeaz
schimbul de gaz CO2 i favorizeaz  majorarea recoltei caisului.

    S-a stabilit c  soiurile cu cre tere moderat , durata medie a perioadei de vegeta ie i
rezisten a mai înalt  la ger le este caracteristic un ritm de sc dere mai lent a procesului de
fotosintez  un con inut mai înalt de inhibitori i compu i fosforici, îndeosebi a fosforului
macroergic, glucidelor eterice, acizilor nucleici i proteinei u or solubile, de asemenea i
un nivel mai redus al proceselor de oxido – reducere în perioada de maturare a l starilor i
trecerii plantelor în faza de repaus profund. Aceste procese sunt de asemenea mai
pronun ate la plantele crescute pe sol carbonatic în compara ie cu cele de pe sol f
carbona i.

     Rezultatele determin rii gradului de rezisten  a plantelor prin expunere la
temperaturi negative în congelator ne demonstreaz  c  soiurile de vi  de vie incluse în
experien  difer  esen ial dup  gradul de toleran  a temperaturilor sc zute.

5. Activitatea managerial
eful laboratorului de Fotosintez  a Institutului de Genetic i Fiziologie a

Plantelor a A M
Pre edinte al Consiliului tiin ific pentru sus inerea gradului tiin ific de doctori i
doctori habilita i
Membrul Consiliului Consultativ de expertiz  a Consiliului Suprem pe tiin
Membru Consiliului de Redac ie a Buletinului a A M ( tiin ele vie ii)
Membru Consiliului Na ional pentru Acreditare i Atestare.

6. Alte activit i
- Pre edinte la examenele de stat la Universitatea de Stat din Moldova;

- Recenzent la o tez  de doctor i la unele articole tiin ifice


