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Profesorul Lazar Dorohov a fost una dintre marile figuri ale ştiinţei din
domeniul fotosintezei, nutriţiei minerale, productivităţii plantelor agricole,
recunoscut ca un lider al cercetărilor ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. El
a fost fondatorul şi primul şef al catedrei de fiziologia plantelor şi microbiologie a
Institutului Agricol M.V. Frunze din Chişinău.
L. Dorohov s-a născut la începutul secolului trecut, la 13 aprilie 1900 în
staniţa Alexa-ndriiskaia, raionul Gheorghievsk, regiunea Stavropol. Şi-a făcut
studiile mai întîi în şcoala primară din satul natal, apoi în şcoala agricolă din
Prohladnensk, care a absolvit-o cu succes în 1916.
Urmează studiile la şcoala profesională agricolă Donskoe de lîngă Novocercask, reorganizată în 1922 în tehnicum agricol. Fiind încă student în ultimul an
de studii, L. Dorohov este înmatriculat la Facultatea de Agronomie a Institutului de
Amelioraţie Agricolă din Novocercask, care a absolvit-o în anul 1925.
După absolvirea facultăţii, activează în calitate de agronom, participînd în
procesul de colectivizare şi consolidare a colhozurilor (1925-1930).
Activitatea ştiinţifică L.Dorohov a început-o în anul 1930 în calitate de
aspirant la catedra de fiziologie a plantelor a Academiei Agricole K. Timireazev din
Moscova. Între anii 1931-1939 activează în funcţie de colaborator ştiinţific
superior, şef adjunct al laboratorului de fiziologie a plantelor al Institutului Unional
de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Legumiculturii. În anul 1936 obţine titlul
ştiinţific de cercetător ştiinţific superior la specialitatea fiziologia plantelor.
În 1939 susţine teza de doctor în biologie cu tema: “Vliânie povyšennogo
soderžaniâ uglekisloty v vozduhe na razvitie i urožaj ovoŝnyh rastenij”.
În 1939 L. Dorohov este trimis în Moldova la Institutul Moldovenesc de
Horticultură G. Kotovski din oraşul Tiraspol, unde deţine funcţia de şef al catedrei
de fiziologie a plantelor. În 1940 este transferat la Institutul Agricol M.V.Frunze
din Chişinău în funcţia de şef al catedrei de fiziologie a plantelor şi microbiologie,
unde a activat pînă în 1941. În acelaşi an i se conferă titlul didactico-ştiinţific de
conferenţiar la catedra de fiziologia plantelor şi microbiologie.
În 1941 în legătură cu începerea Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi cu
evacuarea Institutului, L. Dorohov este trimis în Institutul Agricol din Kirghizia
(oraşul Frunze), unde activează în funcţia de şef al catedrei de botanică şi fiziologie
a plantelor. În 1944, după eliberarea Moldovei L. Dorohov revine în aceeaşi funcţie
la Institutul agricol M.V.Frunze, unde concomitent exercită funcţia de decan al
Facultăţii de Agronomie (1948-1951), vicedirector pentru activitatea ştiinţifică şi
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didactică (1951-1954), vicedirector pentru activitatea didactică (1956-1959).
În 1954 L. Dorohov este trimis la studii în aspirantura Institutului de
Fiziologie a Plantelor K.Timireazev al AŞ a URSS, avîndu-l în calitate de
consultant ştiinţific pe renumitul cercetător în domeniul fotosintezei, membru
corespondent al AŞ a URSS, doctor habilitat în biologie A. Niciporovici.
În baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate pregăteşte teza de doctor
habilitat în biologie cu tema: “Mineral΄noe pitanie kak faktor povyšeniâ
produktivnosti fotosinteza i urožaâ sel΄skohozâistvennyh rastenij”, pe care o
susţine în 1958 la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞ a URSS. În 1960 prin
hotărîrea Comisiei Superioare de Atestare i se conferă titlul ştiinţific de profesor
universitar la catedra de fiziologie a plantelor şi microbiologie.
În 1961 prin Hotărîrea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a URSS L. Dorohov
este numit director al Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor din cadrul
Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS (ulterior Institutul de Fiziologie şi Biochimie a
Plantelor al AŞ a RSSM), funcţie în care a activat pînă în 1964. În 1961 prin
hotărîrea Consiliului de Miniştri al RSSM i se acordă titlul de membru
corespondent al AŞ a RSSM.
Activitatea ştiinţifică multianuală şi fructuoasă a prof. L Dorohov a fost
axată pe soluţionarea celor mai actuale probleme fundamentale atît teoretice, cît şi
aplicative în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor.
Profesorul L. Dorohov a studiat multilateral influenţa concentraţiei mărite de
CO2 din aer asupra proceselor fiziologice (fotosinteza, respiraţia, transpiraţia) biochimice (metabolismul glucidic) şi productivitatea plantelor legumicole (1931-1939). În
cercetările efectuate profesorul L. Dorohov pentru prima dată experimental:
· a argumentat concentraţiile optime de CO2 din aer în funcţie de specia de
plantă, condiţiile de cultivare;
· а elaborat procedeele agrotehnice cu privire la utilizarea nutriţiei extraradiculare (atmosferice) în scopul sporirii productivităţii plantelor în
condiţii protejate (sere, solarii) şi în cîmp deschis;
· a studiat influenţa concentraţiei sporite de CO2 din aer asupra activităţii
proceselor fiziologice şi biochimice (fotosinteza, respiraţia, transpiraţia)
în frunzele plantelor;
· a respins conceptul potrivit căruia concentraţia sporită de CO2
influenţează planta numai ca factor stresogen;
· a stabilit că bioxidul de carbon are acţiune stimulatorie asupra înfloritului
şi formării fructului la plante.
Concomitent profesorul L. Dorohov a cercetat mecanismul absorbţiei CO2
din sistemul radicular al plantelor (1939-1940). A studiat influenţa bacteriilor de
nodozităţi şi a îngrăşămintelor bacteriene asupra proceselor fiziologice şi
productivităţii plantelor legumicole (1941-1944).
Un capitol aparte în cercetările efectuate de L.Dorohov îl ocupă problema
nutriţiei minerale ca factor de sporire a activităţii fotosintetice şi productivităţii
plantelor agricole. În cercetările de lungă durată (1946-1963) a studiat influenţa N,
P, K în diferite doze şi raporturi asupra activităţii fotosintetice şi productivităţii
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plantelor agricole. Rezultatele acestor cercetări au servit ca bază pentru
monografia: ”Mineral΄noe pitanie kak faktor povyšeniâ produktivnosti fotosinteza i
urožaâ sel΄skohozâjstvennyh rastenij”, publicată în analele ştiinţifice ale Institutului
Agricol din Chişinău (vol. XIII,1957). O astfel de lucrare fundamentală, cu un
volum de 20 c.a., a fost publicată pentru prima dată în ţară şi peste hotarele ei. În ea
autorul, folosind datele din literatură, precum şi rezultatele propriilor cercetări,
detaliat argumentează influenţa azotului, fosforului şi potasiului asupra:
· perioadei de activitate a frunzelor ca organe ale fotosintezei;
· suprafeţei totale a aparatului foliar al plantelor;
· creşterii reale şi componenţei calitative şi de vîrstă a frunzelor în procesul
de fotosinteză în fazele ontogenezei plantelor;
· concentraţiei şi conţinutului total de clorofilă în plantă;
· activităţii productive a clorofilei în fazele ontogenezei plantelor;
· intensităţii fotosintezei, respiraţiei şi raportul cantitativ dintre aceste procese;
· duratei perioadei productive a fotosintezei;
· componenţei de proteine-glucide şi metabolismul plantelor;
· mărimii şi structurii recoltei, precum şi dependenţei lor de potenţialul
fotosintetic al organismului vegetal.
Datele ştiinţifice experimental obţinute i-au permis să elaboreze un sistem de
recomandări referitor la dirijarea activităţii fotosintetice la plantele agricole în
condiţiile de cîmp, aplicînd în sol îngrăşăminte în scopul obţinerii de recolte
sporite. De astfel, autorul consideră că “…pentru plantele cerealiere cel mai efectiv
este aplicarea îngrăşămintelor nu simple, ci complexe – conţinătoare de fosfor şi
azot, precum şi a celor complete ”.
Teoria nutriţiei minerale şi activităţii fotosintetice elaborate de L. Dorohov a
avut şi are şi în prezent o importanţă practică destul de mare, deoarece cu ajutorul
ei procesele fiziologice luate separat, care se studiau independent de el au fost unite
şi grupate intr-un singur scop – sporirea productivităţii plantelor agricole.
Întreaga activitate ştiinţifică a prof. L. Dorohov este marcată de cercetări
ştiinţifice aprofundate cu aplicarea lor în practică, o amplă programă de cercetare
cu respectarea metodologiei de efectuare a experimentelor, utilizarea metodelor
contemporane de cercetare, interpretarea ştiinţifică corectă a datelor experimentale
obţinute şi implementarea lor în practică.
În activitatea sa el a acordat o deosebită atenţie perfecţionării şi elaborării
metodelor realizării experienţelor în domeniul fiziologiei plantelor. A construit un
aparat pentru stabilirea umidităţii aerului în perioada determinării intensităţii
fotosintezei şi a elaborat o metodă originală de studiu a suprafeţei foliare de lucru
în ontogeneză şi pe întreaga perioadă de vegetaţie a plantelor.
Activănd în funcţia de şef al catedrei de fiziologie a plantelor şi microbiologie, profesorul L. Dorohov a depus multe eforturi pentru instruirea teoretică şi
practică a multor generaţii de agronomi, legumicultori, viticultori, pomicultori.
A predat cursurile “Fiziologia plantelor cu bazele biochimiei” şi “Microbiologia
agricolă” pentru studenţii specialităţilor agronomice. A acordat o deosebită atenţie
implementării cunoştinţelor în domeniul fiziologiei plantelor şi agronomiei, a prezentat
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multiple rapoarte în faţa producătorilor agricoli la cursurile de perfecţionare.
În 1952 a elaborat şi a editat manualul pentru instituţiile superioare de
învăţămînt agrar “Žizn΄ sel΄skohozâjstvennyh rastenij” cu un volum de 10 c.a., care
reprezintă o expunere succintă a bazelor fiziologiei plantelor. În 1962 acest manual
a fost extins, completat şi reeditat.
Sub conducerea sa şi cu participarea sa nemijlociă au fost editate îndrumările
pentru lucrările de laborator la fiziologia plantelor cu bazele biochimiei şi la
microbiologia agricolă, destinate studenţilor specialităţilor agronomice din
instituţiile de învăţămînt superior agrar.
Profesorul L. Dorohov în activitatea de zi cu zi, a promovat astfel de valori ca
principialitatea, onestitatea, colegialitatea, bunăvoinţa, intransigenţa faţă de orice
încălcare a principiilor profesionale, democratice şi etice în orice mod de exprimare.
Prin realizările sale de mare valoare ştiinţifică, profesionalism înalt, inteligenţă,
vastitate concepţională şi dăruire totală faţă de muncă, profesorul L. Dorohov devine o
binemeritată personalitate elocventă originală. Pentru multe generaţii de studenţi şi
aspiranţi el a servit un exemplu bun de urmat ca savant, pedagog, om simplu.
Pentru activitatea ştiinţifică şi pedagogică profesorul L. Dorohov a fost
distins cu ordinul “Drapelul Roşu de Muncă”, medalia “Pentru Eroism în Muncă în
perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei”, diplome de onoare ale
Prezidiului Suprem al RSSM.
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6. Дорохов Л.М. Влияние азота на продолжительность жизни листьев и ассимилирующую площадь растений // Труды КСХИ им. М.В. Фрунзе, вып.1, 1949.
7. Дорохов Л.М. Влияние азота на динамику накопления хлорофилла в растениях //
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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA VEGETALĂ - ISTORIE, PREZENT ŞI
PERSPECTIVĂ
S. TOMA, Gh. TUDORACHE
Institutul de Genetică şi Fiziologia Plantelor
Fiziologia plantelor ca ştiinţă îşi are începutul la sfârşitul sec. XVIII.
Fondatorul ei, pe bună dreptate, este considerat savantul elveţian G. Senebier, odată
cu editarea în anul 1800 a tratatului „Physiologie vegetale” în cinci volume.
Meritul lui G. Senebier constă nu numai în aceea, ca a propus termenul de
„fiziologia plantelor”, a analizat şi a sistematizat toate materialele de ordin
fiziologic acumulate până la acea perioadă, însă meritul principal constă în faptul,
că pentru prima dată a formulat fiziologia plantelor ca ştiinţă, determinând obiectul
ei de studiu, metodele de cercetare şi sarcinile principale menite de a le rezolva.
Meritul de fondator al Fiziologiei şi biochimiei plantelor în spaţiul Europei
răsăritene îi revine renumitului savant şi organizator al ştiinţei Faminţin Andrei
Sergiu, autorul primului manual de fiziologie a plantelor, organizatorul catedrei de
fiziologie a plantelor a Universităţii din Sankt-Petersburg şi a primului laborator
academic de fiziologia plantelor în baza căruia mai târziu a fost întemeiat Institutul
de Fiziologie a Plantelor K. A. Timireazev din Rusia.
De la fondarea fiziologiei plantelor ca ştiinţă şi până în prezent, în decurs de
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