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Фітоморфометріювизначаютьякрозділботаніки,
що вивчає форму й розміри рослин кількісними
методами. Заструктурно-морфометричногопідхо-
дувботаніці,фізіологіїтаекологіїрослинбудь-яка
ознакавїїкількісномувираженнівиступаєякпа-
раметр (показник), а стан рослини або її окремої
частини можна інтерпретувати за набором таких
параметрів (Злобин и др., 2009). За розміром, як
базисним поняттям морфометрії, можна визна-
чититривалістьжиття,рольвидувхарчовихлан-
цюгах, у біоценозі, системний вплив навколиш-
ньогосередовища,адаптивнийпотенціалрослини
(Marbaetal.,2007).

Змінаморфометричнихпоказниківєзовнішнім
проявомінтегральноговпливунавколишньогосе-
редовища на рослину (Захаров и др., 2000). Тому
визначення набору необхідних морфометричних
показників є найбільш відповідальним і критич-

ниметапомубудь-якомуботанічномучифізіоло-
гічномудослідженнівцьомунапрямку.Цейнабір
маєвідповідатижиттєвійформітавіковимхарак-
теристикам рослини, охоплювати найважливіші
ознаки, які визначають її структурний і функціо-
нальний статус (Злобин и др., 2009), особливо за
умов адаптації до дії стресових чинників: посухи,
низьких температур, УФ-випромінювання, ток-
сичнихконцентраційважкихметалів(Lomaxetal.,
2009).

Важливим фізіологічним показником адаптив-
ного потенціалу рослини щодо екстремальних
умов зростання є водний статус тканин. Підтри-
мання рослиною водного балансу на клітинному
ітканинномурівнях—необхіднаумованетільки
нормального функціонування, а й стійкості за дії
несприятливих чинників (Chaves et al., 2003), од-
ним з яких є фітотоксичність алюмінію (Özyiğit,
Akinci,2009).
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Токсичнадіяалюмінію(Al)—визначальнийеда-
фічнийфактордляформуванняврожаюсільсько-
господарських культур на кислих ґрунтах, пло-
щаяких,згіднозпаспортизацієюземельнихугідь
України, постійно зростає (Греков, Панасенко,
2009).Першиминаочнимиташвидкимипроявами
алюмінієвої фітотоксичності є зміна морфопара-
метрів—гальмуваннярозвиткукореневоїсистеми,
зниженнязагальноїфітомаси,атакожзменшення
водонасиченостітканинякпідземної,такінадзем-
ноїчастинрослин(Pompellietal.,2010).

Тому метою нашої роботи було проведення
структурно-морфометричного аналізу та визна-
чення водного статусу рослин гречки звичайної
(Fagopyrum esculentumMoench)задіїалюмінію—як
алюморезистентноїкультуритарослини-акумуля-
тораалюмінію(Shenetal.,2006)вумовахалюмо-
кислогостресу.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Матеріаломдлядослідженьсталирослинигречки
звичайної (Fagopyrum esculentum). Насіння проро-
щували в чашках Петрі на змоченому дистильо-
ваноюводоюфільтрувальномупаперіза25°С.На
другу добу пророщене насіння пересаджували в
ємності (300 мл) зі стерилізованим піском та пе-
реносили в контрольовані умови: температура
+ 25°С, фотоперіод — 16 годин, щільність кван-
тівсвітловогопотоку—близько80мкмоль⋅м-2⋅с-1.
Рослини підживлювали 50 % розчином Кнопа,
який вносили по 200 мл на кожну ємність. Алю-
мокисле навантаження моделювали, додаючи до
піщаноїкультуриалюмінійконцентрацією50мкМ
(Al

2
(SO

4
)

3
⋅18H

2
O)насьомудобуроступроростків,

причомузіскладурозчину,дляуникненняосадо-
утворення,вилучалифосфортазнижувалирівень
рНдо4,5.Дляпідтриманнякислотностісередови-
щарозчинщодняоновлювали(Zhengetal.,1998).

Досліджували морфологічні параметри, довжи-
ну підземної та надземної частин, сиру фітомасу,
індекси толерантності (Hede et al., 2001). Показ-
никиводногостатусурослин,відносноїтургорес-

центності тканин (Паршикова, 2010), довжини і
ширини продихів, загальної площі продихів, ши-
ринипродиховоїапертури(Orcenetal.,2013)ана-
лізувалинадесятудобувідпочаткувнесенняалю-
мінію.Контролемслугувалирослини,вирощеніна
50%розчиніКнопа.Продихиепідермисправжніх
листків(адаксіальнайабаксіальнаповерхні)дослі-
джували методом відбитків (Elagoz et al., 2006) за
допомогоюсвітловогомікроскопаBresserLCD.

Статистичну обробку результатів здійснювали
шляхом дисперсійного однофакторного аналізу з
використаннямt-критеріюСтьюдентазар≤0,05і
програми«MicrosoftExcel2010».

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Аналіз отриманих морфологічних параметрів дає
можливість оцінити вплив фітотоксиканта алю-
мініюнарослинигречкизвичайної.Уходідослі-
дженьвиявлено,щододавання50мкМалюмінію
до живильного середовища вплинуло на ліній-
ні розміри підземної та надземної частин рослин
(табл.1).

Обробка рослин алюмінієм спричинила змен-
шеннядовжиникоренівна21%,пагонів—на18%.
Вумовахфітотоксичностіґрунтуприйняторозра-
ховувати індекс толерантності рослин за зміною
лінійнихрозмірівїхпідземноїтанадземноїчастин.
Індекс толерантності обчислювали як відношен-
ня середньої довжини коренів особин, які росли
насередовищізалюмінієм,досередньоїдовжини
коренівконтрольнихрослин.Цейпоказниквико-
ристовують для експрес-аналізу алюморезистент-
нихкультур(Hedeetal.,2001).Нашідослідження
показали, що індекс толерантності, розрахований
длякореня,—0,79;дляпагонавінстановив0,82.
Ріст є інтегральним показником фізіологічного
станурослин,томуінгібуванняростовихпроцесів
виступаєознакоюстресовогостану.Заалюмінієвої
токсичностірістклітинкоренярозтягненнямпри-
пиняється вже протягом хвилини експозиції рос-
линусередовищізметалом,поділклітин—через
6—24 години (Кошкин, 2010). Розраховані нами

Таблиця 1. Морфологічні показники Fagopyrum esculentum за дії алюмокислого стресу (M±m), n=30

Частинарослини

Морфологічніпоказники

сирабіомаса,мг довжина,см
індекстолерантності

контроль Al контроль Al

Корінь 86,3±4,2 84±4,6 12,93±0,16 10,24±0,42* 0,79

Пагін 103,2±6,3 99,5±6,2 10,21±0,33 8,43±0,27* 0,82

Примітка:*—різницяпорівнянозконтролемстатистичнодостовірназар≤0,05.
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індекси толерантності і спостережуване незначне
інгібуванняростукоренятапагонарослинвказу-
ютьнависокийрівеньалюморезистентностігреч-
кизвичайної.Дослідженняцихпоказниківна ін-
шихкультурахпоказалосильнийрістінгібувальний
ефекталюмініюконцентрацією50мкМ:довжина
коренів дослідних рослин в алюмочутливого сор-
тупшениці(Triticum aestivumL.cvScout 66)знижу-
валасяна65%.Ефектизатримкиростукореневої
системивмежах25–50%зафіксованівдвохсор-
тівріпаку(Brassica napusL.cvs94008таH166),двох
сортіввівса(Avena sativa L.cvsTochiyutakaіHeoats)
таалюмотолерантногосортупшениці(cvAtlas 66)
(Zhengetal.,1998).

Порівняння маси коренів та пагонів дослідних
рослин з контрольними показниками засвідчило,
щододаваннядосередовищаалюмініюспричинює
зниженняфітомаси,алевпливметалунарослини
неєстатистичнодостовірним(табл.1).Відсутність
достовірних змін фітомаси надземної та підзем-
ної частин із зменшенням їхніх лінійних розмі-
рівможевказуватинаактиваціюкомпенсаторних
адаптивних механізмів в умовах алюмінієвої ток-
сичності,томунаступниметапомдослідженьбуло
з’ясуваннявпливуметалунаводнийстатусрослин.

Здатність рослин підтримувати достатній рі-
вень водонасиченості тканин — одна з основних
умоввиживання,оскількибільшістьзнихнемо-
жуть забезпечувати нормальної життєдіяльності в
умовах дегідратації (Жук, 2010). Наші досліджен-
нявказуютьнанезначнезниженнярівнявідносної
тургоресцентності тканиняккореня, так іпагона
(рис.1).

Однієюзпричинпідтриманняводногобалансу
нарівніконтролюрослинами,вирощенимивумо-
вахалюмотоксичності,можебутиадаптивнийме-
ханізм зниження гідравлічної провідності коренів
задіїцьогостресора(Zhaoetal.,1987).Занормаль-
нихумовводанадходитьдосудинксилемикореня
апопластнимшляхом–спрацьовуютьсилигідрав-
лічноїпровідностікоренів.Іззниженнямінтенсив-
ностітранспіраціїводапочинаєтранспортуватися
симпластнимшляхом,унаслідокчогозменшується
гідравлічнапровідністькоренів.Симпластнийрух
дає змогу ефективніше регулювати надходження
водидоклітин,збільшуючиводопоглинальнуздат-
ність кореневої системи за несприятливих умов
(Казнинаидр.,2011).Доконтролюванняцихпро-
цесів залучені комплексні регуляторні механізми
передачі сигналу. Дж. Комсток (Comstock, 2002)
вказує на синергічну дію двох типів сигналів, що
регулюють ксилемний і транспіраційний потоки,
рухиклітин-замикачів,випаровуванняводитага-
зообмін, — гідравлічний (зміна гідравлічної про-
відності коренів, кавітаційні зміни у ксилемних
елементах) і хімічний (активація синтезу та кси-
лемноготранспортуабсцизовоїкислоти).

З-поміж великої кількості адаптивних реакцій
рослинвинятковезначеннямаютьфізіологічніпе-
ребудовинафункціональномурівні.Такіперебудо-
ви тісно пов’язані з анатомо-морфологічними мо-
дифікаціями,яківідбуваютьсяувідповідьназмінив
навколишньомусередовищі.Однієюзтакихадапта-
ційнихвідповідейнафітотоксичністьґрунтуєзмі-
нивпродиховомуапаратілистківрослин(Zhanget
al.,2007).Тому,крімпрямихвимірюваньвідносної
тургоресцентності тканин досліджуваних рослин,
проведено мікроскопічне дослідження продихів
епідермисправжніхлистків,щоформувалисязадії
алюмокислогостресутавконтролі.

Дляадаксіальногойабаксіальногоепідермісуха-
рактернимвиявилосязниженнякількостіпродихів
наодиницюплощіпідвпливомалюмінію(рис.2).
Ступіньжедіїфітотоксикантабуврізним:наадак-
сіальнійповерхнікількістьпродихівна1мм2була
меншоюна9%,тодіякнаабаксіальнійповерхні—
на30%.

Зміни у співвідношенні відкритих і закритих
продихів також зафіксовані на адаксіальній по-
верхнісправжніхлистківнеобробленихрослин,де
спостерігали78%відкритихпродихіввідїхньоїза-
гальноїкількостіна1мм2.Урослин,вирощенихна
живильному середовищі з додаванням алюмінію,

Рис. 1. Відносна тургоресцентність тканин проростків
Fagopyrum esculentumвумовахалюмінієвоїтоксичності:а—
корені;б—пагони

Fig.1.RelativewatercontentintissuesofFagopyrum esculentum
seedlingsunderaluminiumtoxicity:a—roots;б—shoots
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цей показник сягав 34 % від загальної кількості
продихів.Світлооптичнедослідженняабаксіальної
поверхні підтвердило тенденцію до закриття про-
дихівзадіїалюмінію:86%відкритихпродихівна
живильномусередовищіКнопа,42%—здодаван-
нямалюмінію(рис.2).

Такий ефект Al щодо формування продихово-
гоапаратурослинможеспричинюватисявпливом
токсиканта на поділ протодермальних клітин-по-
передників, з яких утворюються клітини-замика-
чі майбутнього продиху (Bergmann, 2004). Схожі

ефективажкихметаліввиявленійнаіншихкульту-
рах(Zhuetal.,2005;Greger,Johansson,2006).

Важливу роль у регуляції водного статусу рос-
лини відіграє апертура продихів, яка регулюється
тургор-індукованими змінами розмірів клітин-за-
микачів(Özyiğit,Akinci,2009).Порівнюючиспів-
відношення закритих і відкритих продихів, мож-
назазначити,щоврослин,справжнілисткияких
формувалися за умов алюмокислого стресу, на
нижньому і верхньому епідермісі спостерігалося
повнеабочастковезакриттяпродихів(рис.3).

Рис. 2. Зміни у співвідношенні відкритих та
закритихпродихівнаадаксіальномуйабаксіальному
епідермісі справжніх листків Fagopyrum esculentum
за дії алюмінію: а — адаксіальний епідерміс; б —
абаксіальнийепідерміс;к—контроль;Al—50мкМ
алюмінію

Fig. 2. Changes in ratio of open and closed stomata in
adaxial and abaxial epidermis of Fagopyrum esculentum
leavesunderaluminiumtreatment:а—adaxialepidermis;
б—abaxialepidermis;к—control;Al—50µМaluminium

Рис. 3. Стан продихів
епідермісу справжніх
листків Fagopyrum 
esculentum. А — адак-
сіальна поверхня за
контрольних умов;
Б — адаксіальна по-
верхня за дії алю-
мінію; В — абаксі-
альна поверхня за
контрольних умов;
Г — абаксіальна по-
верхня під впливом
алюмінію: пр — про-
дих,е—епідермальна
клітина

Fig.3.Stomatalstatein
epidermisofFagopyrum 
esculentum leaves: A —
control,adaxialsurface;
Б — aluminium treat-
ment, adaxial surface;
В — control, abaxial
surface;Г—aluminium
treatment, abaxial sur-
face: пр — stoma, e —
epidermalcell
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Уходідослідженьзафіксовано,щоширинапро-
диховоїапертури(ШПА)відкритихпродихівудо-
сліджуваних рослин зменшилася на 50 % і 47 %,
відповіднонаадаксіальнійтаабаксіальнійповерх-
нях. Також виявлено, що додавання алюмінію до
живильного середовища вплинуло на розмір клі-
тин-замикачівтазагальнуплощупродихів(ПП).

Зменшення загальної площі беспосередньо
пов’язанезрівнемвідкритостіпродиховоїщілини
ішириноюклітин-замикачів(ШКЗ),такийефект
спостерігався на адаксіальній поверхні — змен-
шенняплощіна25%.Протилежнийефектзафік-
сований на абаксіальній поверхні листків, де за-
гальна площа продихового комплексу зросла на
28%завдякизбільшеннюдовжиниклітин-замика-
чів(ДКЗ)(табл.2).

Існуютьрізніданіпровпливекологічнихчинни-
ківнапродиховийапаратрослинвумовахводного
дефіциту. Згідно із законом Заленського, водний
дефіцит призводить до появи ознак ксероморф-
ності — зменшення розмірів клітин та органів і
збільшення кількості продихів. При цьому розмі-
ри продихів практично не змінюються, що, оче-
видно,засвідчуєфенотипічнустійкістьцієїознаки
(Гуменюк,Мусатенко,2006).Однакіснуютьсупе-
речливідані,яківказуютьназмінирозмірівклітин-
замикачів,асаме—назменшенняїхньоїдовжини
(Казнинаидр.,2011).Б.Ломаксзазначає,щозміни
концентраціїСО

2
,фотосинтетичноактивноїрадіа-

ції, вплив УФ-випромінювання та фітопатогенів
сприялизбільшеннюдовжиниклітин-замикачіву
модельнихдослідженняхнаArabidopsis thaliana(L)
Heym. (Lomax et al., 2009). Подовження продихів
також зафіксовано у Xanthosoma sagittifolium (L.)
Schott,Manihot esculentaL.таDioscorea esculenta L.в
умовахзатінення(Pompellietal.,2010).

Напідставіпроведенихдослідженьможнаствер-
джувати, що структурно-морфометричні зміни в
справжніхлисткахтаїхніхпродихах,якіформува-
лися в умовах алюмокислого стресу, можуть вка-
зуватинаадаптивнийтипморфогенезугречки.За

дії токсиканта відбуваються екологічно зумовлені
перебудовианатомічнихструктурепідерминаобох
поверхняхлистків,щоєпроявомморфофізіологіч-
ноїадаптації,якапідтримуєсталийстангідратури
рослиннихклітинкореняіпагонатаєнеобхідною
для забезпечення життєздатності в умовах алюмі-
нієвої токсичності. Не виявлені нами достовірні
змінивнакопиченніфітомасинадземноюіпідзем-
ноючастинамирослиніззменшеннямїхніхліній-
нихрозмірівможутьсвідчитипрокомпенсаціюна
рівні водного статусу. Адаптивна реакція рослин
може ґрунтуватися на швидких змінах гідравліч-
ної провідності відповідно до транспіраційних
потреб. Такий механізм може забезпечувати під-
тримання водонасиченості листків за дії токси-
канта,щопорушуєбалансміжпоглинаннямводи
таїївтратами.

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

Греков В.О., Панасенко В.М. Стан родючості ґрунтів
УкраїнизаданимиVIIIтуруагрохімічноїпаспортизації
земель сільськогосподарського призначення. — К. :
Мінагрополітики,Центрдержродючість,2009.—48с.

Гуменюк І.Д., Мусатенко Л.І. Анатомічні особливості
вегетативних органів Persicaria amfibia (L.) Delarbre
за умов помірного водного дефіциту // Укр. ботан.
журн.—2006.—63,№5.—C.699—712.

Жук О.І. Транспорт води в рослинах // Вісн. Харків.
нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. біол. — 2010. — 11, 
№905.—С.212—216.

Захаров В.М., Баранов А.С., Борисов В.И.Здоровьесреды:
методыоценки.—М.:Центрэкол.политики,2000.—
68с.

Злобін Ю.А., Скляр В.Г., Бондарєва Л.М., Кирильчук К.С.
Концепція морфометрії у сучасній ботаніці //
Чорномор.ботан.журн.—2009.—5,№1.—С.5—22.

Казнина Н.М., Титов А.Ф., Лайдинен Г.Ф., Батова Ю.В.
Влияние кадмия на водный обмен растений ячменя
// Тр. Карельского научн. центра РАН. — 2011. — 3,
№1.—С.57—61.

Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельско-
хозяйственныхкультур.—М.:«Дрофа»,2010.—610с.

Паршикова Т.В.Фізіологіярослин.Практикум.—Луцьк:
ВМА«Терен»,2010.—416с.

Bergmann D. C.Integratingsignalsinstomataldevelopment//
CurrentOpinioninPlantBiol.—2004.—7(1).—P.26—32.

Таблиця 2. Стоматографічні параметри епідерми справжніх листків Fagopyrum esculentum  
в умовах алюмокислого стресу (M±m), n=30

Стоматографічні
показники

Варіантидосліду

адаксіальнаповерхня абаксіальнаповерхня

контроль 50мкМалюміній контроль 50мкМалюміній

ДКЗ(мкм) 33,64±1,46 29,8±1,14* 30,28±1,68 40,57±2,76*

ШКЗ(мкм) 23,28±0,98 19,85±1,03* 23,57±0,34 22,85±0,48*

ПП(мкм2) 614,76±11,42 465,2±11,93* 560,25±5,78 727,71±13,43*

ШПА(мкм) 9,27±0,68 4,65±0,47* 9,81±0,63 5,23±0,53*



516 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(4)

Chaves M.M., Maroco J.P., Pereira J.S. Understanding plant
responses to drought — from genes to the whole plant //
FunctionalPlantBiol.—2003.—30(3).—P.239—264.

Comstock J.P.Hydraulicandchemicalsignalinginthecontrol
ofstomatalconductanceandtranspiration//J.Exp.Bot.—
2002.—53(367).—P.195—200.

Elagoz V., Han S.S., Manning W.J.Acquiredchangesinstomatal
characteristics in response to ozone during plant growth
and leaf development of bush beans Phaseolus vulgaris L.
indicatephenotypicplasticity//Environ.Pollut.—2006.—
140(1).—P.395—405.

Hede A.R., Skovmand B., Lopez-Cesati.Acidsoilsandaluminum
toxicity. Application of physiology in wheat breeding. —
Mexico,D.F.:CIMMYT,2001.—P.172—182.

Greger M., Johansson M.Cadmiumeffectsonleaftranspiration
of sugar beet (Beta vulgaris) // Physiol. Plant. — 2006. —
86(3).—P.465—473.

Lomax B.H., Woodward F.I., Leitch I.J., Knight C.A., Lake J.A.
GenomesizeasapredictorofguardcelllengthinArabidopsis 
thalianaisindependentofenvironmentalconditions//New
Phytol.—2009.—181(2).—P.311—314.

Marba N., Duarte C.M., Agusti S.Allometricscalingofplantlife
history//Proc.Nat.Acad.Sci.USA.—2007.—104(40).—
P.15777—15780.

Orcen N., Nazarian Gh., Gharibkhani M. The responses of
stomatal parameters and SPAD value in Asian tobacco
exposedtochromium//Pol.J.Environ.Stud.—2013.—
22(5).—Р.1441—1447.

Özyiğit I.I., Akinci Ş.Effectsofsomestressfactor(aluminium,
cadmiumanddrought)onstomataofRomannettle(Urtica 
pilulifera L.) // Not. Bot. Hort. Agrobot. Cl. — 2009. —
37(1).—P.108—115.

Pompelli M.F., Martins S.C., Celin E.F., Ventrella M.C., 
DaMatta F.M. What is the influenceofordinaryepidermal
cellsandstomataontheleafplasticityofcoffeeplantsgrown
under full-sun and shady conditions? // Braz. J. Biol. —
2010.—70(4).—Р.1083—1088.

Rout G.R., Samantaray S., Das P. Aluminiumtoxicityinplants:
areview//Agronomie.—2001.—21(1).—P.3—21.

Shen R.F., Chen R.F., Ma J.F. Buckwheat accumulates
aluminum in leaves but not in seeds // Plant and Soil. —
2006.—284(1-2).—P.265—271.

Zhang X., Liu P., Yang Y.S., Xu G. Effect of Al in soil on
photosynthesisandrelatedmorphologicalandphysiological
characteristics of two soybean genotypes // Bot. Stud. —
2007.—48(1).—P.435—444.

Zhao X.J., Sucoff E., Stadelmann E.J. Al3+andCa2+alterationof
membranepermeabilityofQuercus rubrarootcortexcells// 
PlantPhysiol.—1987.—83(1).—P.159—162.

Zheng S.J., Ma J.F., Matsumoto H.Highaluminiumresistancein
buckwheat.Al-inducedspecificsecretionofoxalicacidfrom
roottips//PlantPhysiol.—1998.—117(3).—P.745—751.

Zhu R., Macfie S.M., Ding Z. Cadmium-induced plant stress
investigated by scanning electrochemical microscopy //
J.Exp.Bot.—2005.—56(421).—P.2831—2838.

Рекомендуєдодруку Надійшла27.05.2014р.
І.В.Косаківська

А.Е. Смирнов, А.М. Косян, О.И. Косык, Н.Ю. Таран
ОНЦ«Институтбиологии»Киевскогонационального
университетаимениТарасаШевченко

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ
FAGOPYRUM ESCULENTUMВУСЛОВИЯХ
АЛЮМОКИСЛОГОСТРЕССА

Изучено влияние ионов алюминия на морфометри-
ческие показатели и водный статус растений гречихи
обыкновенной. Проведен стоматографический скрининг
эпидермиса листьев, сформировавшихся в условиях алю-
мокислого стресса. Добавление алюминия в питательную
средуприводиткуменьшениюколичестваустьицнаобеих
поверхностяхлиста,частичномуилиполномуихзакрытию.
Выявлено, что водонасыщенность тканей у исследуемых
растенийостаетсянауровнеконтроля.Приэтомизменяют-
сялинейныеразмерыподземнойинадземнойчастейрасте-
нийинеснижаетсясыраяфитомасса.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Fagopyrum esculentum, морфо-
метрический анализ, водный статус, алюмокислый стресс, 
адаптация, алюморезистентность.
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MORPHOPHYSIOLOGICALTRAITSOF
FAGOPYRUM ESCULENTUMINRESPONSETO
ALUMINIUM-ACIDSTRESS

Westudiedtheeffectofaluminiumionsonmorphometrictraits
and water status of common buckwheat. It was carried out a
screeningstudyof stomatalparametersat leafepidermisgener-
atedunderaluminium-acidstress.Additionofaluminiumtothe
growthmediumledtodecreaseinstomataldensityonbothleaf
sides and partial or total stomatal closure. It was revealed that
relativewatercontentofplant tissueswassimilar to thecontrol
level.Thoughlineardimensionsofundergroundandaerialparts
weredecreased,nosignificantchangesof freshphytomasswere
observed.

K e y  w o r d s:  Fagopyrumesculentum,morphometric analysis, 
water status, aluminium-acid stress, adaptation, aluminium 
resistance.


