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ABSTRACT: Photosynthesis is the main link of biological synthesis mecha‑
nisms, involving the development of living matter as a whole. It is at the
origin of the formation of most organic compounds produced by nature.
The element that gives plants the energy nuded for ph otosynthesis is
sunlight.The speed and the process intensity of photosynthesis depend
on other external factors such as the percentage of atmospheric carbon
dioxide, temperature, humidity. The entire physiological activity of the
plants is carried out with a circadian rhythm, conditioned by the influ‑
ence of the periodicities, manifested by environmental factors but with
an endogenous background, innate and related to the internal clocks
that each plant organism owns.
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machinery, vegetal organism .

Cercetările consacrate lămuririi mecanismelor prin care regimul foto‑
periodic influenţează creșterea plantelor au arătat că una dintre căile prin
care se realizează această influenţă constă în capacitatea energiei lumi‑
noase de a produce un complex de efecte de stimulare sau de inactivare a
auxinelor și heteroauxinelor, hormoni vegetali de creştere. In ansamblu,
influenţa luminii asupra hormonilor vegetali poate fi caracterizată prin
inhibarea de către radiaţiile luminoase a auxinelor, care stimulează care
stimulează creșterea in lungime a celulelor.
Pe de altă parte, hidratarea plantelor sau imbibiţia cu apă a celulelor
lor suferă modificări sub acţiunea luminii. Starea de imbibiţie a celulelor
vegetale este strâns legată, prin presiunea lichidelor intracelulare, de mul‑
tiplicarea creșterea lor in lungime.
În sfârșit, dezvoltarea plantelor depinde de regimul luminos datorită
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intervenţiei luminii in procesul de asimilaţie clorofiliană. Lumina repre‑
zintă sursa de energie care permite plantelor verzi să sintetizeze substanţe
hidrocarbonate din bioxid de carbon și apă. Procesul de asimilaţie cloro‑
filiană sau fotosinteza furnizează plantei o parte dintre materialele sale
de creştere și deţine astfel un rol fundamental în construirea ţesuturilor
vegetale.
Din punctul de vedere al bioritmologiei, este esenţial faptul că toate
cele trei căi cunoscute prin care se realizează influenţa luminii asupra
creșterii plantelor reprezintă, ele însele, elemente care posedă o ritmicitate
circadiană cu caracter endogen. Într-adevăr, distribuţia și activitatea hor‑
monilor vegetali ieși menţin o ritmicitate circadiană (a cărei durată variază
după specie) chiar in împrejurările izolării cronologice a plantelor. Același
lucru este valabil și pentru bioritmurile circadiene ale imbibiţiei celulelor
cu apă în cazul plantelor menţinute în condiţii externe constante. În sfârșit,
procesul fundamental al fotosintezei, deși în cea mai mare parte dependent
de factori externi, manifestă totuși și o capacitate ritmică endogenă.
După cum se știe, fotosinteza constituie veriga principală a mecanis‑
melor biologice de sinteză, interesând dezvoltarea materiei vii în ansamblul
său. Ea se află la originea formării celei mai mari părţi de compuși orga‑
nici produși în natură. Elementul care oferă plantelor energia necesară
pentru fotosinteză este lumina solară. De aceea, este firesc ca fotosinteza
să se manifeste numai în cursul zilei și să se un ritm circadian cu determi‑
nism extern. În plus, în afară Întrerupe în timpul nopţii, descriind astfel
de lumină, viteza și intensitatea proceselor de fotosinteză depind și de alţi
factori externi, ca procentul de bioxid de carbon atmosferic, temperatura,
gradul de umiditate etc.
La temperatură constantă și într-o atmosferă suficient de bogată în
dioxid de carbon şi apă, viteza fotosintezei este direct proporţională cu
intensitatea luminoasă, până în momentul în care aceasta din urmă atinge
o anumita valoare (apropiată, in general, de aceea a luminii solare medii),
moment din care viteza fotosintezei se menţine constantă. Această,saturare
luminoasă“ se realizează in jurul a 6 000 de lucși, în timp ce luminozitatea
poate atinge, chiar in zonele temperate, valori de 60 000 de lucși.
Urmărirea vitezei fotosintezei în cursul unei arată că producerea de
substanţe organice de către frunzele aeriene descrește cu regularitate in
mijlocul zilei. Această scădere de amiază a fotosintezei, situată între două
niveluri maxime de activitate, se observă nu numai la plantele superioare,
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ci și la ferigi, la alge și la alţi reprezentanţi ai florei acvatice. Influenţa fac‑
torilor externi nu explică prezenţa scăderii de amiază a fotosintezei
Aplicate în condiţii experimentale, creșterea luminozităţii, variaţii ale
tensiunii bioxidului de carbon, ale temperaturii și umezelii nu au reușit
să suprime sau să deplaseze în timp parametrii procesului fotosintezei. El
poate fi urmărit și pe frunze izolate, culese din natură și menţinute timp de
mai multe zile în condiţii constante de lumină, temperatură și umiditate.
De aceea, scăderea de amiază a fotosintezei poate fi considerată ca o oglin‑
dire a orologiilor circadiene interne ale organismului vegetal la nivelul
unor procese fiziologice fundamentale a căror desfășurare depinde, în cea
mai mare parte, de acţiunea factorilor externi.
Existenţa unui fond endogen al ritmării fotosintezei în limita perioa‑
delor de 24 de ore este demonstrată în mod sugestiv de experienţa creșterii
unor plante dincolo de cercul polar, în cursul zilei polare. În asemenea
condiţii s-a putut constata că fotosinteza este mai activă în timpul zilei
astronomice și scade în următoarele 12 ore. Faptul că un fenomen dirijat
prin excelenţă de către variaţii ale mediului (cum este fotosinteza). În afara
influenţei ritmicităţii endogene, se susţine ideea că nu rămâne răsunetul
orologiilor interne, intracelulare, se repercutează asupra întregii vieţi a
plantelor.
Această idee a fost confirmată de descoperirea succesivă a unor biorit‑
muri circa- foarte deosebite ca substrat și complexitate. În afara mișcării
frunzelor, a deschiderii și închiderii florilor, a creșterii organelor vegetale
– fenomene a căror ritmicitate se dezvoltă, după cum am văzut, pe fondul
periodicităţii corespunzătoare a unor procese metabolice și biochimice –
au mai fost evidenţiate numeroase alte bioritmuri circadiene ale plantelor.
Viteza de absorbţie a ionilor sărurilor minerale de către variază în cur‑
sul a 24 de ore, cu un orar care se deosebește de la o specie la alta. Porumbul
(Zea mays), de pildă, atunci când rădăcinile sale sunt puse in condiţiile
le unor cantităţi constante de săruri minerale, absoarbe maximum de
potasiu in prima parte a zilei. Fosfaţii și nitraţii sunt absorbiţi intens în
cursul după-amiezii, iar calciu în timpul nopţii. Însăși circulaţia apei în
plantele superioare se realizează conform unui ritm circadian, influenţat
in bună parte de factori externi, dar având un substrat endogen. Apa solul
lui pătrunde în plante prin rădăcini, parcurge întreg organismul lor, jucând
rolul de solvent si vehicul al substanţelor minerale organice.
La sfârșit se elimină prin stomatele frunzelor. Planta nu asimilează
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decât 2–3% din apa absorbită din sol, restul de 997–998°, evaporându-se.
Circulaţia apei in plante se face cu o viteză inegală in decursul a 24 de ore.
În majoritatea cazurilor, în cursul zilei, fluxul sevei spre frunze este deose‑
bit de puternic, iar noaptea scade până la apariţia posibilă a fenomenului
invers, adică a unui reflux dinspre frunze spre tul.
Ziua, stomatele frunzelor sunt larg deschise, ceea ce face ca tran‑
spiraţia plantei să fie maximă. În cursul nopţii, stomatele se îngustează
sau se închid, astfel că evaporarea apei scade sau, la unele specii, se sus‑
pendă. Ritmicitatea transpiraţiei plantelor este legată deci de mai multe
fenomene, care manifestă la rândul lor o periodicitate circadiană. Pentru
unele dintre aceste fenomene s-a demonstrat existenta unui ritm endogen.
Astfel, închiderea și deschiderea stomatelor continuă să se realizeze după
orarul observat în natură chiar în cazul in care planta este plasată, pentru
mai multe zile, în condiţii de mediu constanta.
Variaţia ritmică a concentraţie diferitelor substanţe unul sau altul din‑
tre organele plantelor se explică prin mecanisme multiple. Pentru unele
categorii de substanţe în special minerale, creșterea și descreșterea lor
aritmie din diverse părţi ale organismului vegetal depind de periodicitatea
absorbţiei radiculare și de circulaţia alternant a sevei.
Așa se întâmplă, de exemplu, cu potasiul, a cărui concentraţie în frunze
descrie un ritm corelat evident cu viteza de circulaţie a sevei și cu transpi‑
raţia plantei. In alte cazuri, mecanismele sunt mai complicate, incluzând
procese biochimice complexe. Substanţele organice care iau naștere în
frunze sunt supuse, în primul rând, unui anumit ritm de asimilaţie legat de
periodicitatea sintezei clorofilei. Ulterior, descompuse și recombinate în
diferite forme complexe, ele părăsesc frunzele și se depozitează în conurile
vegetative, tulpină, rădăcini, tubercule și rizomi
Toate acestea se desfășoară în cadrul unor periodicităţi circadiene
regulate, sincronizate cu alternanţa factorilor de mediu (regim luminos,
temperatură, umiditate etc.), dar având un fond endogen, legat de funcţi‑
onarea orologiilor celulare ale organismelor vegetale.
Dovezi experimentale în acest sens au fost aduse, prin cercetări
laborioase, pentru producerea și distribuţia zaharozei în sfecla de zahăr,
descompunerea acestei substanţe în glucoză și fructoză, formarea amido‑
nului în cartofi și depunerea sa în tubercule, sinteza și repartiţia acidului
ascorbic în organisme din diverse specii, desfășurarea proceselor de oxido‑
reducere din Frunze etc. Paralel cu demonstrarea caracterului ritmic al
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unor asemene a procese s-a evidenţiat și existenţa bioritmurilor activităţii
enzimatice care stă la baza reacţiilor chimice de sinteză și degradare a
substanţelor organice din plante.
Au fost cercetate în special bioritmurile circadiene ale activităţii inver‑
tazei, enzimă care participă la desfacerea zaharozei in glucoză și fructoza,
ca și periodicitatea acţiunii ascorbinazei, de care depinde capacitatea oxi‑
dativă a frunzelor.
Multe dintre ritmurile circadiene ale biochimiei plantei pot fi citite
în variaţiile de compoziţie a sevei. Cantitatea de fosfaţi și sulfaţi din
sevă crește progresiv în cursul zilei și scade noaptea, fenomen care se
menţine chiar atunci când plantei i se impune, prin acţiuni externe, un
ritm al transpiraţiei diferit de cel circadian. Conţinutul în nitraţi al sevei
prezintă un ritm invers. La floarea-soarelui, de exemplu, cantitatea de
nitraţi crește brusc în jurul orelor 23 și rămâne la un nivel ridicat până
spre dimineaţă. Probabil că aceste variaţii sunt legate de faptul că, în
perioada respectivă a nopţii, scade mult intensitatea activităţii de sinteză
din rădăcini.
Există, de asemenea, un ritm circadian al transportului aminoacizilor
de către sevă, din rădăcini spre părţile aeriene ale plantei, cu maximul ziua
și minimul noaptea, ritm cuplat cu periodicitatea sintezei aminoacizilor
în rădăcini. O consecinţă firească a periodicităţii proceselor biochimice
din organismul vegetal este bioritmul circadian al respiraţiei. Majoritatea
plantelor superioare respiră mai intens în timpul zilei. Intensitatea respi‑
raţiei depinde în mare măsură de acţiunea factorilor externi, în special de
temperatură și de lumină.
În același timp însă, funcţia respiratorie este strâns legată de ansam‑
blul proceselor biochimice din plante si periodicitatea sa are o certă
componentă înnăscută, independentă de acţiunea factorilor externi. S-a
putut urmări, timp de 7 zile, persistenţa bioritmului circadian al degajării
bioxidului de carbon de către frunze menţinute la temperatură constantă
de dinţi. Amplitudinea variaţiilor scade treptat și se observă la întuneric
permanent, în asemenea condiţii, instalarea din prima sau a doua zi a unui
ritm respirator anonime de undă de 22 de ore și 15 minute.
Din această experienţă reiese că există un ritm circadian endogen al
respiraţiei la plante, care poate avea o perioadă relativ mai mare sau mai
mică decât ciclul astronomic de 24 de ore. În condiţii naturale, acest ritm
intern, legat printr-un sistem complex de verigi biochimice de orologiile
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celulare ale organismului vegetal, este adus de către factorii externi cât mai
aproape de perioada de 24 de ore.
Multitudinea și complexitatea periodicităţii circadiene a funcţiilor
organismelor vegetale este ilustrată, în afară de exemplele menţionate mai
sus, de prezenţa unor bioritmuri ale producerii de polen și de nectar, ale
conţinutului de zahăr din sevă și din nectar, ale excitabilităţii electrice a
mimozelor etc.
În concluzie, se poate afirma că întreaga activitate fiziologică a plan‑
telor se desfășoară cu o ritmicitate circadiană, condiţionată parţial de
influenţa periodicităţilor manifestate de către factorii mediului înconjură‑
tor, dar având un fond endogen, înnăscut și legat de ceasornicele interne
pe care le posedă fiecare organism vegetal.
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