
INFLUENŢA TEMPERATURII ŞI A APELOR REZIDUALE ASUPRA GERMINAŢIEI SEMINŢELOR  

 

Titlul Aplicația Office Nivelul Clasa 

Germinarea semințelor Word +Excel Liceal X  
 

Pentru semănat sunt bune numai acele semințe care au putere de germinare, adica pot încolți si răsări. 
Pentru a şti câte semințe dispun de această proprietate, se supun unei probe de germinare. 
 

1. Materiale necesare: 

 
Sunt necesare semințe de diferite plante de cultură (grâu, porumb, floarea soarelui), vată hidrofilă, 
cutiuțe din lemn, plăci de sticlă, etichete, pensetă, termometru, apă de conductă, apă industrială.  S-a 
folosit apa industrială de la “S.C. Steaua română” S.A. Câmpina evacuată în Lacul Peştelui. Această apă 
industrială conține: 

 produs petrolier în concentrație maximă 10 mg/l; 

 suspensii  35 mg/l; 

 CBO5 (consum biochimic de oxigen)- 34 mg/l; 

 CCOMn (consum chimic de oxigen determinat cu permanganat de potasiu). Se exprimă în 
mg permanganat de potasiu la litru, în mg O2/1-35 mg/l; 
 Azotați – concentrație avizată 10 mg/l; 

 Fenoli – concentrație avizată 0,04 mg/l P.H.- 6,5 concentrație maximă măsurabilă. 
Consumul  biochimic de oxigen reprezintă cantitatea de oxigen care se consumă pentru degradarea 
oxidativă de către microorganisme a substanțelor organice conținute într-un dm3 de apă. 
S-a stabilit convențional că determinarea consumului biochimic de oxigen să se efectueze pentru o 
perioada de incubare de mai multe zile (CBOn), dar de regulă de 5 zile +6 ore (CBO5). 

2. Metode de lucru 

 

În cutiuțe de lemn s-a aşezat vată hidrofilă care s-a umezit cu apă de conductă pentru proba martor şi cu 
apă industrială pentru celelalte variante: 1/4; 1/2; 3/4; 1/1. 
Fiecare variantă cuprinde 4 probe a câte 100 de semințe. 
S-au aşezat cu pensa semințele pe substrat în rânduri drepte echidistante (0,5 cm), fără să fi fost în 
prealabil semințele îmbibate, fără să se facă o selecție a boabelor, dar numai pe cele întregi şi nevătămate. 
Substratul a fost folosit o singură dată, pentru că pot pătrunde în el inhibitoare ale germinației de la 
semințele germinate anterior. 
Temperaturile de germinație au fost: 10oC; 15oC; 20oC. S-au etichetat cutiuțele. Pe etichete s-a scris: 
varianta , data când s-au început experimentele şi temperatura. Cutiuțele au fost acoperite cu plăci de 
sticlă. 
În fiecare zi, dimineața şi seara, s-au controlat temperatura şi umiditatea substratului. Când substratul 
începea să se usuce, s-a adăugat o cantitate potrivită de apă. 
Prin ridicarea plăcii de sticlă s-a împrospătat aerul din vas. S-au făcut observații în legatură cu puterea de 
germinație a semințelor. 



S-au considerat germinate semințele de grâu, porumb, floarea soarelui, care prezentau radicula egală cu 
lungimea seminței, iar tulpinița la ½ din lungimea radiculei. 
La primul termen, pentru energia germinativă s-au numărat şi îndepărtat  de pe substrat semințele 
germinate, precum şi cele putrezite sau mucegăite, restul semințelor a fost lăsat la germinat pentru al 
doilea termen-facultatea germinativă. 
La al doilea termen, s-a adunat numărul semințelor germinate normal cu numărul celor obținute la primul 
termen şi s-a făcut totalul. 
Numărul semințelor germinate normal aflate la prima numărătoare raportat la 100 dă energia germinativă, 
adică viteza de germinare a semințelor. 
Numărul semințelor germinate normal la ambele numărători raportate la 100 dau facultatea germinativă, 
adică capacitatea  semințelor de a germina. Rezultatele obținute privind influența diferitelor concentrații de 
apă industrială şi a diferitelor temperaturi sunt  prezentate în tabelele următoare: 

 

TABELUL NR.1. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE GRÂU  (sub influenţa apei de conductă)  

 Pus la germinat: 26.04.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 10 o C 

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I 80 15 95 2 3 5 

II 69 26 95 3 2 5 

III 84 14 98 1 1 2 

IV 70 25 98 - - 5 

TOTAL 303  383 11 6 17 

MEDIA: 75.75% 

ENERGIA GERMINATIVA: 75.75%                                      FACULTATEA GERMINATIVA:  95,75% 

TABELUL NR.2.  ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE GRÂU   (sub influenţa apei industriale )  

Pus la germinat: 26.04.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatură: 10oC      

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I            50           43            93          5         2        7 

II            61           34            95          4         1        5 

III            59           35            94          5         1        6 

IV            64           32            96          3         1        4 



TOTAL           234            378        17         5       22 

MEDIA:  58,5% 

ENERGIA GERMINATIVĂ: 58,5%                               FACULTATEA GERMINATIVĂ:  94,5% 

TABELUL NR.3. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINTELE DE GRÂU   (sub influenţa apei industriale varianta 1/2)  

Pus la germinat: 26.04.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 10oC   

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I            61            35           96           3         1        4 

II            82            14           96           2         2        4 

III            65            33           98           2         -        2 

IV            82            15           97           1         2        3 

TOTAL          290          387           8         5       13 

MEDIA:  72,5% 

FACULTATEA GERMINATIVĂ: 75,5% FACULTATEA GERMINATIVĂ: 96,75% 

TABELUL NR.4. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINTELE DE GRÂU  (sub influenţa apei industriale varianta 3/4)  

Pus la germinat: 26.04.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 10oC   

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I             73            22            95           4          1         5 

II             62            31            93           4          3         7 

III             82            14            96           1          3         4 

IV             57            37            94           3          3         6 

TOTAL            276                       378         12         10        22 

MEDIA:  69% 

ENERGIA GERMINATIVĂ: 69%   FACULTATEA GERMINATIVĂ: 94,5% 

TABELUL NR.5. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE FLOAREA SOARELUI   (sub influenţa apei de conducte)  

Pus la germinat: 7.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 15oC 



 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I 85 8 93 5 2 5 7 

II 78 12 90 6 - 10 10 

III 92 3 95 4 - 5 5 

IV 86 10 96 5 - 4 4 

TOTAL 341  374 20 2 24 26 

MEDIA:            85,25% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:         85,25%  FACULTATEA GERMINATIVĂ:                      93,50%  

TABELUL NR.6. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE FLOAREA SOARELUI  (sub influenţa apei industriale, varianta 1/ 4) 

Pus la germinat: 7.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 15oC     

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I           89          6          95          4          2            3            5 

II           89          9          98          3          -            2            2 

III           88          6          94          3          1            5            6 

IV           78         19          97          2          1            2            3 

TOTAL          344          384         12           4          12          16 

MEDIA:  86% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:  86%                       FACULTATEA GERMINATIVĂ:   96% 

TABELUL NR.7. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE FLOAREA SOARELUI (sub influenţa apei industriale varianta 1/2)  

Pus la germinat: 7.06.1998, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 15oC       

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I           77          18          95           3             -         5         5 



II           74          18          92           2             2         6         8 

III           77          14          91           4             1         8         9 

IV           75          22          97           7              -         3         3 

TOTAL          303         375         16             3        22        25 

 

MEDIA: 75,75% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:    75,75%               FACULTATEA GERMINATIVĂ:  93.75% 

TABELUL NR.8. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE FLOAREA SOARELUI (sub influenţa apei industriale varianta 3/4 ) 

Pus la germinat:7.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 15
o
C   

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I          87             8        95           1          2 3 5 

II          79           16        95           1          1 4 5 

III          80            15        95           1           - 5 5 

IV          84             6        90           1          1 9 10 

TOTAL        330       375           4          4 21 25 

MEDIA:  82,5% 

ENERGIA GERMINATIVĂ: 82,5%                          FACULTATEA GERMINATIVĂ: 93,75% 

TABELUL NR.9.  ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE FLOAREA SOARELUI (sub influenţa apei industriale varianta 1/1) 

Pus la germinat: 21.06.2000,  Strat de vată hidrofilă, Temperatura:20oC 

    REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I          58            33         91           2          2        8      10 

II          70            23         93          3          -        6       6 

III          54            39         93          4          -        8       8 

IV          66            27         93          3          -        7       7 

TOTAL        248        370        12          2      29     31 



MEDIA: 62% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:   62%                                FACULTATEA GERMINATIVĂ:                       92,5%  

TABELUL NR.10.  ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE PORUMB (sub influenţa apei de conductă) 

Pus la germinat: 21.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 20
0
C 

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I            79              2             81            14           5       19            79 

II            66              3             71            20           9       29            66 

III            67              8             75            13         12       25            67 

IV            62            13             75              6         19       25            62 

TOTAL          274            302            53         45       98           274 

MEDIA: 68,5% 

ENERGIA GERMINATIVĂ: 68,5%     FACULTATEA GERMINATIVĂ:  75,5% 

TABELUL NR.11. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE PORUMB  (sub influenţa apei industriale varianta 1/4)  

Pus la germinat:21.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura:20oC 

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

GERMENI 

AMORMALI 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I            60              9            69            17          14         31            60 

II            59            10            69            14          16         30            59 

III            64              5            69            20          11         31             64 

IV            56              6            62              7          31         38            56 

TOTAL          239           269            58          72       130          239 

MEDIA:    59,75% 

ENERGIA GERMINATIVĂ : 59.75%                                  FACULTATEA GERMINATIVĂ:    67,2% 

TABELUL NR.12.  ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE PORUMB (sub influenţa apei industriale varianta 1/2)  

Pus la germinat: 21.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura:20oC 

    NEGERMINATE 



 

 

REPETIŢIA 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

GERMINATE 

TOTAL 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I           57            11            68            10         22         32 

II           58              6            64            10         26         36 

III           66              6            72            11         17         28 

IV           49              4            53            23         24         47 

TOTAL         230           257            54         89       143 

MEDIA: 57,5% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:    57,5%  FACULTATEA GERMINATIVĂ:  64,25% 

TABELUL NR.13. ENERGIA SI FACULTATEA GERMINATIVA LA SEMINTELE DE PORUMB (sub influenta apei industriale varianta 3/4)  

Pus la germinat: 21.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 20oC 

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I           63            15           78              9        13         22 

II           50            12           62            16        22         38 

III           67              7           74              3        23         26 

IV           65              4           69            15        16         31 

TOTAL          245          283            43        74       117 

MEDIA:  61.25% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:    61,25%         FACULTATEA GERMINATIVĂ:   70,7% 

TABELUL NR.14. ENERGIA ŞI FACULTATEA GERMINATIVĂ LA SEMINŢELE DE PORUMB(sub influenţa apei industriale varianta1/1)  

Pus la germinat:21.06.2000, Strat de vată hidrofilă, Temperatura: 20oC 

 

 

 

REPETIŢIA 

 

 

GERMINATE 

DUPA 3 ZILE 

 

 

GERMINATE DUPA 7 ZILE 

 

 

GERMINATE 

TOTAL 

NEGERMINATE 

 

MUCEGĂITE 

 

TARI 

 

TOTAL 

I           59             6            65            18         17         35 

II           49           14            63              9         28         37 



III           46           12            58              8         34         42 

IV           39           15            54            18         28         46 

TOTAL         193           240            53        107        160 

MEDIA:  48,25% 

ENERGIA GERMINATIVĂ:  48,25%                           FACULTATEA GERMINATIVĂ:  60% 

3. Concluzii 

 

La semințele de grâu puse la germinat sub influența apei de conductă la temperatura de 10oC s-a obținut 
energia germinativă 75,75% si facultatea germinativă 95,75%. Din cele patru probe au rezultat 11 semințe 
mucegăite şi 6 semințe tari. In total au fost 17 semințe care nu au germinat. Din acelaşi lot de semințe, s-
au luat semințele necesare pentru germinare a lor sub influența apei industriale în variantele:1/4;1/2;3/4, 
la aceeaşi temperatură de 10oC. În varianta 1/4, am obținut energia germinativă 58,5%, facultatea 
germinativă 94,5%. Semințele mucegăite au fost în număr de 17, iar semințele tari 5. In total 22 de 
semințe nu au germinat. În varianta 1/2, energia germinativă 72,5%  şi facultatea germinativă 96,5%, 8 
semințe au mucegăit, 5 semințe au fost tari, în total 13 semințe nu au germinat. 
În varianta 3/4 a rezultat energia germinativă 69% si facultatea germinativă 94,5%, 12 semințe au 
mucegăit, 10 semințe au fost tari, în total 22 de semințe nu au germinat. 
Scăderea energiei germinative la 58,50 % în condiția utilizării apei industriale în varianta de 1/1, consider 
că se datoreaza blocării proceselor metabolice ce au loc în sămânță în timpul germinării. Membranele 
plasmatice ale celulelor din semințele uscate, puse în contact cu apa, îsi pierd semipermeabilitatea lor 
caracteristică şi nu mai pot acționa ca bariere selective. Refacerea membranelor şi a semipermeabilitații 
lor se realizează în câteva ore de la imbibiție, prevenindu-se astfel pierderile de soluții solubile. Aceste 
fenomene sunt cunoscute ca fiind fiziologic normale. Deci când sămânța parcurge aceste profunde 
modificări structurale, apa industrială va afecta metabolismul germinării în proporție mai mare sau mai 
mica, în funcție şi de vigoarea fiecărei semințe, a particularităților genetice individuale. 
Semințele uscate conțin mai multe sisteme enzimatice, dintre care unele inactive, altele sunt inactive 
reversibile, iar altele sunt active.În prima etapa a procesului de germinare are loc hidroliza proteinelor din 
granulele de aleuronă, reacție catalizată de enzimele reactivate în timpul procesului de imbibiție. În etapa 
a doua, aminoacizii rezultați sunt utilizați în sinteza “de novo” a hidrolazelor, care în cea de-a treia etapă, 
determină hidroliza proteinelor din endosperm. 
Hidroliza substanțelor din endosperm, începe dinspre celulele cu aleuronă avansează spre scutelum. 
În procesul de metabolizare a azotului din cariopsele în curs de germinare, participă şi azotul mineral, 
absorbit din soluția solului. La 3 zile de la semănat, activitatea nitrat reductazei din radiculă, se prezintă 
mai mult de 50% din activitatea totală din plantulă. 
În condițiile existenței în apă industrială a unor compuşi cu care plantele nu se găsesc în relații normale : 
compuşi petrolieri, fenoli, etc. activitatea acestor enzime este inhibată. Aceasta justifică scăderile în 
dezvoltarea rădăcinii la concentrațiile diferite de apă industrială. 
În ceea ce priveşte facultatea germinativă, aici se constată o uşoară scădere față de lotul martor, la un 
volum de apa industriala de 1/1. Ceea ce am putea concluziona că procesele metabolice de germinare 
prezintă o mare putere adaptativă la diferite situații de mediu, atunci când nu sunt totuşi cazuri limită 
pentru mai mulți factori ce influențează procesul de germinare. Aici, s-a modificat factorul apă, 
temperatura fiind mai mare decât minima acceptata pentru germinat (5 grade ). 
S-a procedat în mod asemănător, în cazul semințelor  de floarea –soarelui, dar la temperatura de 15 grade 
Celsius şi în cazul semințelor de porumb, de 20 de grade .Semințele de floarea - soarelui puse la germinat 
sub acțiunea apei de conductă, prezintă o energie germinativă de 85,25% şi facultatea germinativă de 
93,50%, 2 semințe au mucegăit, 24 semințe au rămas tari, în total 26 de semințe nu au germinat. 



În varianta ¼ apă industrial s-a obținut energia germinativă 86% , facultatea germinativă 96% , 4 semințe 
au mucegăit, 12 semințe au fost tari, în total 16 semințe nu au germinat. 
Semințele de floarea -soarelui puse la germinat sub acțiunea apei industriale în varianta 1/2au o energie 
germinativă de 75,75%, facultatea germinativă de 93,75%, 3 semințe au mucegăit, 22 au fost tari, în total 
25 de semințe nu au germinat. 
În varianta 3/4, energia germinativă este 82,5%, facultatea germinativă 93,755, 4 semințe au mucegăit, 21 
au ramas tari, în total 25 de semințe nu au germinat. 
 Semințele de floarea soarelui puse la germinat numai cu apa industrială, în varianta1/1, au energia 
germinativă 62%, facultatea germinativă 92,5%, 2 semințe au mucegăit, 29 au rămas tari, în total 31 de 
semințe nu au germinat. 
La semințele de floarea soarelui s-au obținut şi germeni anormali. 
Sămânța la monocotiledonate are un embrion prevăzut cu rezerve de substanțe hrănitoare. Însa printre 
semințele normale cu un singur embrion, se întâlnesc câte o dată semințe cu 2 embrioni. 
Semințele plantelor dicotiledonate se caracterizează prin existența a două cotiledoane, însă câte odată se 
întâlnesc printre ele şi semințe cu 3 cotiledoane. 
În proba martor s-au găsit germeni anormali în procent de 5% iar în variantele 1/4,1/2,3/4,1/1în procent 
de 3%,4%,1%,3%. 
Rezultatele obținute consider că se datorează unor modificări ce au loc în cele 3 etape ale procesului de 
germinație. Datorită creşterii evidente a masei semințelor în primele 2 ore de la imbibiție şi a proceselor 
de modificări la nivelul membranelor semipermeabile, a activității enzimelor specifice (catalaze, 
peroxidaze,s.a.) , substanțele de rezervă depozitate în cotiledoane, sunt biodegradate la compuşi simpli, 
utilizați fie pentru biosinteza compuşilor implicați în creşterea embrionului, fie în procesul de respirație. În 
fiziologie este cunoscut ca în cazul florii- soarelui, giberelina are un rol hotărâtor în stimularea creşterii 
embrionului şi a tulpiniței, mai ales.  
Unii compuşi toxici din mediu, ajunşi o data cu apa ( în cazul nostru), pot inhiba, în grade diferite, procesul 
de germinație a semințelor de floarea –soarelui. Exemplul scăderii energiei germinative de la 86% în cazul 
martorului , la 62% când s-a utilizat apa industrială în proporție de 1/1 . 
Semințele de porumb puse la germinat la temperatura de 20oC sub influența apei de conductă au energia 
germinativă 68,5%, facultatea germinativaă75,5%. 
Din cele 400 de boabe de porumb, în cele 4 repetiții, au mucegăit 53 de semințe, 45 de semințe au fost 
tari, în total 98 de semințe nu au germinat. 
În varianta1/4, apă industrială, energia germinativă este  59,75%, facultatea germinativă 67,2%, 58 de 
semințe au mucegăit, 72 de semințe  au fost tari, în total 130 de semințe nu au germinat 
La varianta 1/2, apă industrială, energia germinativă este de 57,5%, facultatea germinativă 64,2%, 54 de 
semințe au mucegăit, 89 de semințe au fost tari, în total 143 de semințe nu au germinat. 
S-a obținut în varianta 3/4 apă industrială energia germinativă 61,25%, facultatea germinativă 70,7%, 43 
de semințe au mucegăit, 73 au rămas tari, în total 117 semințe nu au germinat. Energia germinativă scade 
la porumb sub influența apei industriale, varianta 1/1 la 60%. Au mucegăit 53 de semințe, au rămas tari 
107 semințe, în total nu au germinat 160 de semințe. 
Rezultatele obținute în cazul porumbului consider că au următoarele explicații: presiunea generată de 
imbibiția substanțelor coloidale , determină fisurarea pericarpului, admisia apei, schimbul de gaze şi 
ieşirea radiculei prin fisuri, urmată de apariția tulpiniței. Pe parcursul perioadei de germinare a 
cariopselor, apar modificări în activitatea numeroaselor enzime, în mod normal (catalaza, perozidaza, 
ascorbinoxidaza,s.a). Ca urmare a acestor enzime hidrolitice intrate în activitate în perioade diferite de la 
imbibiție, sunt hidrolizate substanțele de rezerva, compuşii hidrolizați fiind folosiți pentru creşterea 
embrionului şi pentru procesul de energie biochimică necesară procesului de biosinteză.  
Ritmul de hidroliză al amidonului şi de formare a glucidelor solubile este mai redus la temperatura de 10-
15 grade Celsius. Acumularea glucidelor solubile în endosperm şi scutelum, generează potențialul osmotic 
ce determină absorbția apei după încetarea imbibiției.  
Compuşii care au rezultat din biodegradarea substanțelor de rezervă, sunt utilizați pentru biosinteza 
compuşilor organici cu rol plastic. Fiziologic s-a precizat că procesul de creştere al embrionului de porumb, 
se datorează în prima etapă, extensiei celulelor coleorizei şi numai ulterior are loc diviziunea celulară.  



Porumbul este o plantă foarte sensibilă la factorii de mediu, mai ales apă, temperatură şi substanțele 
nutritive. Aşa se explică valorile scăzute ale facultății germinative şi energiei germinative, când s-au 
utilizat volume mai mari de apa industrială. Sa constatat că azotul nitric în concentrație de 2,4 N/l soluție 
nutritivă, întârzie procesul de germinație cu 1-2 zile , când temperatura este de 20 de grade. 
După determinarea facultății germinative, la aproximativ două săptămâni de la germinarea semințelor, s-
au măsurat rădăcinuța şi tulpinița la porumb şi la floarea soarelui, s-a facut media pentru fiecare variantă 
şi s-a reprezentat grafic. Pe axa absciselor s-au trecut variantele 1/4;1/2;3/4;1/1, iar pe axa ordonatelor 
lungimea rădăcinuței, respectiv a tulpiniței. 
În cazul semințelor de grâu energia germinativă obținută sub influența apei de conductă scade de la 
75,75% la 58,5% în varianta  1/4 apa industrială, iar facultatea germinativă scade de la 95,75% la 94,5%. 
În varianta 1/2 apă industrială se înregistrează o uşoară creştere a energiei germinative (72,5) şi a 
facultații germinative (96,75). 
Energia si facultatea germinativă scad din nou în varianta  3/4 apă industrială (E=69%; F=94,5%). 
În concentrație mare apa industrială are o acțiune negativă asupra germinației semințelor. 
La temperatura de 15oC, semințele de floarea soarelui au energia germinativă 85,25% şi facultatea 
germinativă 93,5%.  
Energia germinativă creşte în varianta 1/4 apă industrială la 86% şi facultatea germinativă la 96%. În 
varianta 1/2 apă industrială energia şi facultatea germinativă au scăzut, ceea ce se observă şi în varianta 
3/4. 
Energia germinativă este foarte scăzută în varianta 1/1 (62%), iar facultatea germinativă scade la 92,5%. 
Semințele mucegăite au fost puține, a crescut numărul semințelor tari şi al semințelor negerminate. 
La porumb, la temperatura de 20oC energia germinativă scade de la  68,5% la 59,75% în  varianta  1/4 apă 
industrială, iar facultatea germinativă scade de la 75,5% la 67,2%. 
Energia si facultatea scad în varianta 1 / 3   si  3 /4 iar în varianta 1 /1 apă industrială, energia germinativă 
este de 48,25 % , iar facultatea germinativă de 60 %. 
A crescut numărul semințelor mucegăite. Este mare numărul semințelor tari. Creşte numărul semințelor 
negerminate.  
Temperatura jaocă un rol important în declanşarea germinației, fiecare plantă necesitând o temperatură 
minimă pentru a germina.  
Grâul fiind o plantă rezistentă la temperaturi scăzute, germinează bine chiar la 10 grade C. Germinația se 
declanşează mult mai repede la temperatura de 15 grade C. La o temperatură mai ridicată, creşte 
numărul semințelor mucegăite.   
Porumbul , cereala de bază, este o plantă sensibilă la acțiunea nocivă a apelor industriale.  
Apele industriale au o acțiune negativă asupra procesului de germinație şi creştere a plantelor în general , 
dar mai ales asupra plantelor de cultura.  
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4. Germinaţia seminţelor în Microsoft Excel 2007 

 

Ne propunem să analizăm datele despre germinația semințelor într-un registru de calcul tabelar Microsoft  

Excel 2007, folosind măsurătorile colectate din laboratorul de biologie, pe grupe de elevi.  

Deschideți fişierul în care se găsesc datele necesare construirii unui grafic ce ilustrează  rezultatele 

experimentului  efectuat (nr. semințe totale, germinate, negerminate, etc). Efectuați următoarele: 

 

 Calculați energia germinativă (Eg) şi facultatea germinativă la semințele de porumb, după 

exemplul de mai jos. 

Pentru aceasta utilizați formulele: 

 Eg = 
𝑛𝑟 .𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛 ţ𝑒  𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒  𝑑𝑢𝑝 ă 3 𝑧𝑖𝑙𝑒

𝑛𝑟 .𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛 ţ𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
   

 FAC = 
𝑛𝑟 .𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  s𝑒𝑚𝑖𝑛 ţ𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒

𝑛𝑟 .𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛 ţ𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Pentru calcularea Eg, se selectează în tabel  NR. SEMINŢE GERMINATE DUPĂ 3 ZILE şi se împarte la NR. 

TOTAL DE SEMINŢE în celula destinată calculului, Eg. 



 

 

 Reprezentați grafic semințele germinate totale şi semințele negerminate totale, utilizând 

un grafic tip coloană. 

Pentru aceasta selectați  întregul tabel și alegeți opțiunea  Inserare,  Coloana 2 D. 
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