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Introducere

Conţinutul substanţei organice şi nivelul fertilităţii efective a solului determină 
substanţial e cacitatea agriculturii ecologice nepoluante, care se implimentează în 
Republica Moldova. Solurile regiunii, având o fertilitate potenţială înaltă, deseori se 
caracterizează cu o fertilitate efectivă redusă.

Acest fenomen se explică şi prin faptul că în ultimii 20 ani s-a redus încorporarea 
îngrăşămintelor organice de 40-50 ori, a celor minerale de 35-45 ori iar procesele 
biochimice de transformare a formelor azotului, slab asimilate de către plante, au 
fost studiate nesatisfăcător [1]. Activitatea enzimatică în solul fertilizat cu principalul 
îngrăşământ organic – gunoiul de grajd, în diverse condiţii de climă este, cu regret, slab 
studiată.

Pentru asigurarea plantelor cultivate cu o nutriţie optimală, echilibrată după conţinutul 
elemetelor bio le, este necesară studierea proceselor de transformare enzimatică a 
substanţei organice a solului şi a fertilizantului (gunoiul de grajd) încorporat în sol. 
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În baza acestor cercetări este posibilă elaborarea principiilor şi procedeelor efective, 
nepoluante de administrare a fertilizanţilor de natură organică şi minerală.

Scopul lucrării a constituit evaluarea impactului aplicării îngrăşământului organic 
– gunoi de grajd, asupra parametrilor agrochimici şi activităţii enzimatice implicate în 
ciclurile biochimice ale substanţelor nutritive din sol.

Material şi metode

Ca obiect de studiu a servit: solul – cernoziom carbonatic din câmpul experimental 
al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (Baza Ştiinţi că Experementală a 
AŞM), gunoiul de grajd (de bovine) de la complexul experemental al Institutului de 
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”. 

Experienţele au fost montate în vase din plastic. În  ecare vas la 1 kg de sol (în 
masă absolut uscată) s-a administrat 10 şi 20 g gunoi de grajd (în masă absolut uscată), 
ce corespund dozelor de administrare în câmp de 30 t/ha şi 60 t/ha. Fiecare variantă s-a 
montat în 4 repetiţii. Regimurile de cercetare: temperatură - 25-280 C şi 10-150 C, de 
umiditate – 30% şi 60% CTAs (capacitatea totală de apă în sol). Probele pentru analiză 
au fost preluate după 1 lună şi 3 luni de la montarea experienţei.  

Parametrii agrochimici analizaţi au inclus: 1) azotul amoniacal (N-NH
4
+), extras 

din sol cu soluţie de NaCl 0,05 N şi determinat cu reagentul Nessler, prin metoda 
spectrofotometrică, la lungimea de undă 450 nm [5]; 2) fosforul anorganic după 
Мачигин [3, 5] determinat spectrofotometric cu molibdatul de amoniu, la 650 nm; 3) 
umiditatea solului după prelevarea probelor, determinată prin uscare la temperatura de 
105°C timp de 6-8 ore.

Parametrii biochimici determinaţi: 1) activitatea dehidrogenazică a solului (Dh) 
(CE 1.1.1.1) a fost estimată prin incubarea timp de 24 ore la 300C a probei de sol (1 g) 
cu glucoză în calitate de substrat (donor de electroni) şi clorură de 2,3,5-trifeniltetrazol, 
măsurarea spectrofotometrică a concentraţiei formazanului colorat în roz-roşu la 465 
nm [4]; 2) activitatea ureazică a solului (Ure) (CE 3.5.1.5), prin incubarea timp de 24 
ore la 370C a probei de sol (2,5 g) cu uree (5%) în calitate de substrat şi determinat 
spectrofotometric cu reagentul Nessler la 450 nm după Хазиев [6]; 3) activitatea 
fosfatazică alcalină a solului (Ft-alc) (CE 3.1.3.1) - prin incubarea timp de o oră la 
370C a probei de sol (1 g) cu p-nitrofenilfosfatdisodiu (Na

2
pNFF, 30 mg/ml) în calitate 

de substrat în soluţia alcalină (pH 10,2) după metoda lui Tabatabai şi Bremner [2], şi 
măsurarea ratei formării p-nitrofenolului (pNF) de culoare galbenă la 400 nm.

Analiza statistică a datelor experimentale s-a executat prin utilizarea programei 
Microsoft Excel pentru Windows XP (Microsoft Of ce). S-a determinat media 
aritmetică, devierea standard, coe cientul de veridicitate (p) după t-Test Student, 
coe cientul de corelaţie Pearson (r).

Rezultate şi discuţii

Azotul amoniacal (N-NH
4
) şi activitatea ureazică (Ure) a solului. 

A fost stabilit că modi carea activităţii ureazice, la diferite combinaţii ale valorilor 
de temperatură şi umiditate, se deosebeşte de alte enzime hidrolitice şi anume, sporeşte 
până la temperatura de 300C la toate regimurile de umiditate, în timp ce se reduce la 
majorarea temperaturii şi umidităţii solului [7].

Fiziologia şi Biochimia plantelor



100

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (314) 2011

Rezultatele experienţei de laborator au demonstrat că activitatea ureazică a solului a 
avut o tendinţă de sporire după administrarea îngrăşămintelor organice şi a crescut odată 
cu majorarea dozei. Atât după una, cât şi după trei luni de incubare a solului, activitatea 
ureazică a înregistrat valori maxime în condiţiile hidrice de 30% din capacitatea totală 
de apă în sol (CTAs), la ambele regimuri de temperatură (10-150C şi 25-280C), adică 
în condiţii ce imit primăvara şi vara, ce corespund fazelor active de vegetaţie ( g. 1, 
tabel 1).  Determinarea concentraţiei azotului amoniacal, de asemenea, a evidenţiat 
faptul că procesul de mineralizare a azotului organic decurge mai activ în sol fertilizat, 
şi anume la umiditatea solului de 30% CTAs ( g. 2). După 3 luni de incubare a solului 
concentraţiile de azot amoniacal s-au redus evident în sol-martor fără fertilizare, la 
toate regimurile de incubare, dar au rămas la acelaşi nivel în sol fertilizat cu gunoi de 
grajd în doză 20 g kg-1 SAU. 

Tabelul 1. Valorile t-criteriului Student pentru aprecierea veridicităţii impactului 
condiţiilor hidrotermice asupra parametrilor agrochimici şi biochimici ai cernoziomului 
carbonatic.

t-test, P< 0,05
Impactul umidităţii

30% CTAs  vs  60% CTAs
Impactul temperaturii

10-15oC  vs  25-28oC

28oC 10oC 60% CTAs 30% CTAs

1 lună de incubare Ure

Martor 0,0000 0,0000 0,0004 0,0001

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,0000 0,0001 0,0010 0,0001

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001

Ft-alc

Martor 0,8434 0,9141 0,9955 0,9238

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,9453 0,8241 0,8639 0,9861

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,9245 0,8680 0,8802 0,9368

Dh

Martor 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,0000 0,0001 0,0000 0,0053

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,0000 0,9495 0,0000 0,0082

N-NH
4

Martor 0,1831 0,0018 0,2252 0,1104

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,0786 0,0000 0,0096 0,0001

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,7829 0,0011 0,1833 0,0269

P
2
O

5

Martor 0,0001 0,1868 0,0000 0,1305

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,4850 0,2371 0,4951 0,1455

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,1306 0,0000 0,0007 0,0013

Impactul umidităţii
30% CTAs  vs  60% CTAs

Impactul temperaturii
10-15oC  vs  25-28oC

28oC 10oC 60% CTAs 30% CTAs
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Tabelul 1. (Continuare)

3 luni de incubare Ure

Martor 0,0000 0,0000 0,6381 0,0000

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,0000 0,0000 0,3331 0,0000

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,0000 0,0000 0,0816 0,0000

Ft-alc

Martor 0,9468 0,8939 0,9893 0,8520

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,9844 0,9403 0,8661 0,8207

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,7385 0,9525 0,7025 0,9927

Dh

Martor 0,0000 0,0002 0,0000 0,0030

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,0000 0,0029 0,0000 0,0000

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,0002 0,0000 0,0000 0,0002

N-NH
4

+

Martor 0,0000 0,0010 0,1773 0,0487

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,0000 0,0053 0,0000 0,3808

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,0000 0,5223 0,0000 0,7263

P
2
O

5

Martor 0,0152 0,6982 0,8246 0,0580

Gunoi de grajd, 10 g kg-1 SAU 0,5444 0,0014 0,0526 0,0004

Gunoi de grajd, 20 g kg-1 SAU 0,0000 0,0740 0,4378 0,0041
Nota: CTAs - capacitatea totală de apă în sol; Ure – activitatea ureazică; Ft-alc – 

activitatea fosfatazică alcalină; Dh – activitatea dehidrogenazică; N-NH
4 

+– azot amoniacal; 
P

2
O

5
 – fosforul anorganic; SAU – sol absolut uscat

Fosforul mobil (P
2
O

5
) şi activitatea fosfatazică (Ft-alc) a solului. În cercetările 

multianuale se indică că în cernoziomul carbonatic în comparaţie cu alte subtipuri de 
cernoziom posibilităţile de activitate fosfatazică înaltă nu se realizează şi, de obicei, ea 
este cea mai joasă [7]. Activitatea fosfatazică alcalină, în comparaţie cu cea ureazică, 
a avut aceeaşi tendinţă de sporire la administrarea gunoiului de grajd şi la majorarea 
dozei, însă diferenţele autentice între variantele fertilizate şi fără îngrăşăminte nu 
au fost relevate (Fig. 3, tabel 1). Activitatea fosfatazică a depins slab de condiţiile 
hidrotermice. Deşi după o lună de incubare a fost depistată o tendinţă de sporire a 
activităţii fosfatazice, în cernoziomul carbonatic, la umiditatea optimală 60% CTAs 
la ambele regimuri de temperatură, după trei luni de incubare, ea a fost practic egală, 
indiferent de condiţiile hidrotermice. Trebuie de menţionat tendinţa parametrului spre 
micşorare generală, de-a lungul incubării, anume la umiditatea 60% CTAs şi stabilitatea 
relativă a lui – la 30% CTAs.

Dependenţa concentraţiilor fosforului mobil este foarte pronunţată (Fig. 4) şi 
statistic veridică (P<0,05) faţă de administrarea gunoiului de grajd şi doza lui. Conţinutul 
fosforului mobil conform variantelor analizate a fost stabil pe parcursul termenului de 
incubare. Condiţiile hidrotermice au in uenţat slab nivelul de fosfor accesibil, în solul 
studiat, în deosebi, la umiditatea 60% CTAs. 
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Fig. 1. Activitatea ureazică (Ure) în cernoziom carbonatic, fertilizat cu gunoi de grajd 
în funcţie de condiţii hidrotermice. (* - diferenţa autentică faţă de martor nefertilizat).

Fig. 2. Conţinutul N-NH4
+

  în cernoziom carbonatic, fertilizat cu gunoi de grajd în 
funcţie  e condiţii hidrotermice (* - diferenţa autentică faţă de martor nefertilizat).

Fig. 3. Activitatea fosfatazică alcalină (Ft-alc) în cernoziomul carbonatic, fertilizat 
cu gunoi de grajd în funcţie de condiţii hidrotermice (pNP - p-nitrofenol).
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În întregime, nivelul concentraţiilor de fosfor determinat după Мачигин, în 
cernoziomul carbonatic fertilizat, şi anume, 4,1-6,4 mg P

2
O

5
 la 100 g SAU poate   

caracterizat ca înalt, conform clasi caţiei cernoziomului carbonatic, referitor la 
asigurarea cu fosfaţii accesibili [3]. Acest fapt poate explica nivelul stabil (constitutiv 
pentru subtipul de sol studiat) al activităţii fosfatazice alcaline, care este strâns legată cu 
nivelul fosforului anorganic în sol [7]. Fosforul mobil, ca produs  nal, inhibă activitatea 
fosfatazică extracelulară.

Fig. 4. Conţinutul de P
2
O

5 
în cernoziom carbonatic, fertilizat cu gunoi de grajd 

(* - diferenţa autentică faţă de martor nefertilizat).

Activitatea microbiană în solul studiat apreciată prin activitatea dehidrogenazică 
(Dh), ce este intracelulară şi participă în procesul de respiraţie microbiană pentru 
asigurarea proceselor metabolice cu energie ATP. Conform rezultatelor obţinute 
în experienţa de laborator, activitatea dehidrogenazică, de regulă, s-a majorat prin 
administrarea îngrăşămintelui organic, gunoiului de grajd, în doze crescînde (Fig. 5). 

Fig. 5. Activitatea dehidrogenazică (Dh) în cernoziomul carbonatic în funcţie de 
condiţiile hidrotermice (* - diferenţa autentică faţă de martor nefertilizat; TPF – 
trifenilformazan).
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După trei luni de incubare, s-a depistat că activitatea dehidrogenazică se a ă la 
acelaşi nivel la regimul de umiditate 60% CTAs şi 100C şi s-a micşorat esenţial la 30% 
CTAs. Această legitate se pronunţa independent de temperatura de incubare a solului la 
100C sau 280C. Aşadar cantitatea şi activitatea dehidrogenazică a microorganismelor din 
sol au constituit un indicator sensibil la de citul îndelungat al umidităţii în cernoziomul 
carbonatic. Totuşi, necătînd la reducerea activităţii microbiene, la umiditatea redusă în 
sol (30% CTAs), activitatea enzimatică hidrolitică extracelulară din sol, şi anume cea 
ureazică, sporeşte, iar cea fosfatazică, se păstrează la acelaşi nivel.

Relaţiile corelative între parametrii agrochimici şi biochimici. Analiza statistică 
a datelor (tab.2) a scos în evidenţă o corelaţie înalt pozitivă între activitatea ureazică şi 
conţinutul azotului amoniacal din sol, în toate regimurile examinate, atât după o lună, 
cât şi după 3 luni de incubare a solului fertilizat cu gunoi de grajd. Între activitatea 
fosfatazică alcalină şi conţinutul de fosfor mobil în sol, de asemenea a fost relevată 
legătura înalt pozitivă în trei din patru combinaţii de regimuri hidrotermice. Indicii 
biochimici, de asemenea, au relevat corelaţiile reciproce pozitive, şi anume valorile 
activităţii enzimelor hidrolitice extracelulare (Ure şi Ft-alc) în trei din patru cazuri 
au corelat pozitiv cu valorile activităţii microorganismelor din sol, apreciate prin 
activitatea dehidrogenazică (Dh) a solului. Astfel, în general toţi parametrii agrochimici 
şi biochimici analizaţi s-au majorat în solul fertilizat cu gunoi de grajd şi au sporit cu 
doza crescândă până la 20 g kg-1 SAU.

Tabelul 2. Coe cientul de corelaţie Pearson (r) între parametrii agrochimici şi 
biochimici ai cernoziomului carbonatic pe parcursul duratei de incubare în diferite 
condiţii hidrotermice.

Temperatura 1 lună de incubare 3 luni de incubare

25-28оС 10-15оС 25-28оС 10-15оС 25-28оС 10-15оС 25-28оС 10-15оС

CTAs 60% 60% 30% 30% 60% 60% 30% 30%

Ure  vs  NH
4
+ 0,999 0,947 0,841 0,980 0,445 0,997 0,983 0,877

Ft-alc vs  P2O5 0,806 0,872 0,878 0,988 0,022 0,995 0,994 0,998

Dh vs Ure 0,705 0,892 0,882 -0,643 0,974 0,957 0,675 0,966

Dh vs Ft-alc 0,999 0,340 0,694 -0,346 -0,532 0,995 0,989 0,981

Nota: CTAs - capacitatea totală de apă în sol; Ure – activitatea ureazică; Ft-alc – 
activitatea fosfatazică alcalină; Dh – activitatea dehidrogenazică; N-NH

4 
+– azot amoniacal; 

P
2
O

5
 – fosforul anorganic. 

Conform datelor obţinute putem conclude că, activitatea enzimatică a cernoziomului 
carbonatic s-a majorat esenţial prin administrarea gunoiului de grajd în concentraţii 
recomandate pentru culturile prăşitoare (30 şi indeosebi 60 t ha-1), a avut o corelaţie 
pronunţată cu umiditatea, şi mai slab pronunţată cu temperatura. Acţiunea directă 
asupra umidităţii solului prin diferite metode poate servi drept bază pentru dirijarea 
activităţii enzimatice în procesele biologice din sol cu scopul îmbunătăţirii nutriţiei 
şi sporirii productivităţii plantelor de cultură în diferite condiţii ecologice. Cercetările 
ulterioare pot   axate pe studiul legăturii dintre concentraţia azotului mobil, format în 
rezultatul proceselor biochimice şi microbiologice de mineralizare a azotului organic 
din îngrăşăminte şi nivelul aprovizionării plantelor cu acest element.
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Concluzii:

1. Îngrăşămintele organice în doze mai mari au avut o in uenţă pozitivă, dovedită 
statistic (P<0,05), asupra activităţilor ureazice şi dehidrogenazice din sol. Iar activitatea 
fosfatazică din cernoziomul carbonatic, deşi a relevat o tendinţă de sporire, nu s-a 
diferenţiat autentic faţă de martorul nefertilizat,  ind la nivel minim constitutiv.

2.  Activitatea ureazică a fost semni cativ (P<0,05) mai înaltă în condiţiile 
de umiditate redusă (30% CTAs), la ambele regimuri de temperatură: 280C şi 100C. 
Activitatea fosfatazică alcalină după trei luni de incubare a fost practic egală, indiferent 
de condiţiile hidrotermice. 

3. Necătând la reducerea activităţii microbiene (apreciate prin activitatea 
dehidrogenazică) la umiditatea insu cientă din sol (30% CTAs), activitatea enzimatică 
hidrolitică extracelulară, şi anume, cea ureazică – se majorează, iar cea fosfatazică - se 
păstrează la acelaşi nivel. 

4. În toate regimurile de temperatură şi umiditate: 25-280C vs 10-150C, şi 
60% CTAs vs 30% CTAs examinate, între activitatea ureazică şi conţinutul azotului 
amoniacal din sol, s-a atestat o corelaţie înalt pozitivă. Între activitatea fosfatazei 
alcaline şi fosforul mobil legătura corelaţională a fost înalt pozitivă în trei din patru 
combinaţii de regimuri hidrotermice.
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