Anexa A
FIŞA
raportului de activitate în anul 2018 pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM

Academician, Şişcanu Gheorghe
I. Activitatea ştiinţifică
Consultant ştiinţific în laboratorul Fiziologia plantelor pomicole şi maturarea fructelor, IGFPP
AŞM
-In timpul anului la solicitarea colaboratorilor au avut loc consultaţii referitor la pregătirea
planurilor și programelor de lucru și nemijlocit în perioada realizării lucrărilor respective. La
sfârșit de an de asemenea au fost organizate discuții cu colaboratorii privind analiza rezultatelor
obținute.
Monografii editate în ţară
Participări la conferinţe
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II. Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 de cuvinte)

În baza datelor bibliografice şi propriilor rezultate experimentale de mulţi ani a
fost elaborată o nouă concepţie, conform căreia relaţiile donator – acceptor la
plantele pomicole poartă un caracter polifuncţional şi au valoare semnificativă ca
parte componentă a sistemelor de integrare la nivel de organism, ce se reflectă
îndeosebi în condiţiile acţiunii factorilor stresogeni. La baza menţinerii efectului
dinamic de integrare stă reglarea coordonativă a forţei de acţiune a organelor în
creştere şi celor de depozitare, intensităţii reacţiilor metabolice, care asigură
asimilarea carbonului şi azotului, precum şi dimensiunii, direcţiei fluxului de
asimilate. Aceasta se obţine pe parcursul desfăşurării procesului de adaptare, care
permite realizarea adecvată şi mai completă a potenţialului de productivitate şi
toleranţă a plantelor. Relaţiile donor - acceptor, ce controlează procesele de
creştere şi fotosinteză, sunt condiţionate de activitatea centrelor de atracţie.
Pe parcursul perioadei de vegetaţie acestea apar succesiv, însă la anumite etape de
dezvoltare se pot constitui câteva zone de consum. În aşa situaţii intensitatea şi
direcţia fluxului de transport al asimilatelor depinde de capacitatea de atracţie a
acestora.
III. Alte activităţi
1.Membru a colegiului de redacţie la Buletinul AŞM, ştiinţe ale vieţii.
2. Membru a Consiliului ştiinţific.
3. Redactor-şef de redacţie la specialitatea « Fiziologie şi biochimia plantelor
4. Preşedinte a comisiei de examenare a doctoranţilor

Semnătura

