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Rezumat 

Introducerea polietilenei de densitate scăzută (LDPE, 1-5 g/kg) în solul cernoziom tipic slab 

humifer a avut un impact toxic pentru dezvoltarea soii și formarea simbiozei cu rizobiile 

autohtone din sol. Totodată, bacterizarea semințelor soii cu Rhizobium japonicum RD2 a 

contribuit la dezvoltarea toleranței plantei față de LDPE – după toți parametrii de dezvoltare 

inclusiv numărul nodozităților de rădăcină nu au fost observate diferențe semnificative 

statistic față de varianta martorului cu bacterizare și fără introducerea LDPE în sol. Tratarea 

solului cu LDPE a stimulat considerabil creșterea plantelor de măzăriche bacterizate cu 

Rhizobium leguminosarum K2  (direct proporțional de concentrația LDPE) – masa uscată a 

plantelor a crescut (statistic semnificativ) – cu 39,3-64,3%, și  numărul nodozităților de 

rădăcină – de 2,4-2,8 ori față de martorul absolut. Ca rezultat, a fost evidențiată posibilitatea 

utilizării plantelor de soia și măzăriche în tehnologiile de fitoremediere a terenurilor 

contaminare cu deșeuri de plastic, precum și importanța continuării cercetărilor cu scopul 

implementării practice a potențialului evidențiat.  
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Introducere 

În majoritatea țărilor cât și în Republica Moldova persistă problema poluării 

mediului ambiant cu produse plastice, printre care este și polietilenă de densitate scăzută 

(LDPE). În fiecare an doar în Republica Moldova se produc 100-300 mii de tone de 

deșeuri de plastic, care în mare parte sunt aruncate în mediul ambiant (inclusiv la circa 

1050 de depozite) fără nicio prelucrare [3, 4].   

Materialele plastice nimerind în sol se descompun sub acțiunea factorilor biotici și 

abiotici în particule mai mici, care exercită un impact negativ asupra sănătății solului, 

dezvoltării plantelor și productivității lor [7, 8, 12, 15, 18, 19]. Microplasticul din sol și 

apă pătrunde în plante prin fisurile pe rădăcinile laterale [5]. Acumularea plasticului de 

către plante are consecințe negative asupra recoltei și calității nutritive a producției 

obținute [5, 19], și ca rezultat, pune în pericol securitatea alimentară și dezvoltarea 

durabilă a agriculturii [5, 8, 15, 18]. Consecințele negative ale poluării solului cu plastic 

impun necesitatea elaborării măsurilor de remediere.  
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Din lipsa metodelor chimice și fizice de distrugere eficientă a plasticului și altor 

poluanți toxici din sol, în ultimul timp atenția este îndreptată spre elaborarea procedeelor 

de degradare biologică [2, 4, 6, 9, 17], inclusiv cu aplicarea fitoremedierii [1, 3, 10, 20]. 

Fitoremedierea este utilizarea plantelor, microorganismelor de rizosferă asociate cu 

aceste plante, adausurilor pentru sol și procedeelor agronomice pentru înlăturarea, 

detoxicarea și distrugerea poluanților nocivi din mediul ambiant. Fitoremedierea este tot 

mai activ studiată ca un mijloc de restabilire a solurilor poluate cu diferite substanțe 

organice și neorganice (poluanți organici persistenți, metale grele, etc.) [5, 16], și deja 

este cu succes utilizată în practica purificării terenurilor agricole și apelor subterane, 

orășenești, agricole și industriale [1, 20]. Totodată, la momentul dat practic nimic nu se 

știe despre posibilitățile practice de utilizare a fitoremedierii pentru solurile poluate cu 

materiale plastice. 

Reieșind din cele expuse, în lucrarea dată a fost studiată influența LDPE asupra 

creșterii plantelor de soia și măzăriche, și asupra formării nodozităților de rădăcină – cu 

scopul evaluării potențialului lor fitoremediator (în condițiile solului poluat cu LDPE). 

 

Materiale și metode 

În calitate de obiecte de studiu au servit polietilena de densitate scăzută (LDPE), 

plantele de soia și măzăriche, bacteriile simbiotrof-fixatoare de azot (Rhizobium 

japonicum RD2 (CNMN- Rhizobium japonicum RB-06) pentru soia și Rhizobium 

leguminosarum K2 (CNMN- Rhizobium leguminosarum RB-02) pentru măzăriche), și 

solul cernoziom tipic slab humifer (cu conținutul substanțelor organice de 3,4%). 

Experimentele vegetaționale au fost efectuate în condiții de laborator, în vase cu 

sol (300 g/vas) în 3 repetări, în climocameră cu respectarea factorilor de iluminare (de 

zi), umiditate, ventilare și temperatură (24-26o C). Plantele au fost crescute până la faza 

de butonizare-înflorire.  În total au fost studiate următoarele variante: (1) „Martor” – sol 

nepoluat însămânțat cu soia și măzăriche nebacterizate; (2) „RZ” – sol nepoluat 

însămânțat cu soia și măzăriche bacterizate respectiv cu Rhizobium japonicum RD2 

(CNMN- Rhizobium japonicum RB-06) și Rhizobium leguminosarum K2 (CNMN- 

Rhizobium leguminosarum RB-02); (3) „RZ +P1” – sol poluat cu LDPE (1g/kg) și 

însămânțat ca în varianta „RZ”; (4) „RZ+P5” – sol poluat cu plastic (5g/kg) și însămânțat 

ca în varianta „RZ”. 

Tulpina  Rhizobium japonicum RD2 (CNMN- Rhizobium japonicum RB-06)  a fost 

crescută pe mediul nutritiv agarizat solid cu pulbere din plantule de mazăre  timp de 14 

zile în termostat la temperatura de 28o C, apoi 3 zile – în condiții de agitare în mediul 

lichid cu fiertură din mazăre la aceeași temperatură [13]. 

Tulpina Rhizobium leguminosarum K2 (CNMN- Rhizobium leguminosarum RB-

02) a fost cultivată pe un mediu nutritiv agarizat  leguminos  timp de 4 zile [11] în 

termostat la temperatura de 28° C, apoi 2 zile într-un mediu lichid cu fiertură de mazăre 

la temperatura de 26-28° C. 

Bacterizarea soiei și măzărichii s-a efectuat reieșind din calculul 1 mln de celule la 

1 sămânță [14]. 

 

Rezultatele și discuții 

Introducerea polietilenei (LDPE) în sol în  concentrații de 1 și 5 g/kg a avut efecte 

toxice asupra dezvoltării soiei și formării nodozităților pe rădăcinile acesteia (tab. 1, fig. 

1): plantele variantelor PE1 și PE5 spre deosebire de altele, au pierdut totalmente 

capacitatea de a forma nodozitățile (de a dezvolta simbioza cu rizobiile autohtone din 
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sol), și au avut cea mai scăzută lungime a rădăcinilor și masa uscată (în ultimele două 

cazuri diferența față de alte variante aproape întotdeauna a fost statistic nesemnificativă). 

În același timp, bacterizarea semințelor soiei cu tulpina Rhizobium japonicum RD2 

practic a înlăturat toxicitatea de la LDPE, mai ales la concentrația de 1 g/kg: nodozitățile 

în varianta RZ+PE1 nu numai că au fost formate, dar și numărul lor a depășit de 13 ori 

cel din varianta martorului absolut, devenind statistic nesemnificativ de cel din varianta 

RZ, unde soia bacterizată a fost însămânțată în sol netratat cu LDPE. Varianta RZ+PE1 

a fost cea mai apropiată (și statistic nesemnificativă) față de RZ și după parametrii 

dezvoltării plantei (tab. 1). 

 
Tabelul 1. Influența LDPE asupra proceselor de creștere, dezvoltare și 

formare a nodozităților de rădăcină la soia 

Varianta* 
Lungimea 

rădăcinii, cm 

Înălțimea 

plantei, cm 

Masa uscată a 

plantei, g 

 

Numărul 

nodozităților 

Martor 20,71±3,61 67,18±7,04 4,65±0,07 0,67±0,65 

RZ   27,20±5,27 75,87±7,58 4,81±0,22 10,00±2,26 

PE1 21,19±2,73 70,48±10,93 4,48±0,12 0,00±0,00 

RZ+PE1 21,72±2,94 71,88±6,81 4,66±0,08 8,67±2,61 

PE5 15,62±2,88 69,00±10,20 4,57±0,09 0,00±0,00 

RZ+PE5 18,77±6,63 69,23±14,69 4,43±0,26 4,33±5,58 
*  „Martor” – sol nepoluat (fără LDPE) însămânțat cu soia nebacterizată; „RZ” – sol nepoluat 

însămânțat cu soia bacterizată cu tulpina Rhizobium japonicum CNMN- RB-06; „PE1” – sol tratat 

cu LDPE în concentrația 1 g/kg și însămânțat cu soia nebacterizată; „RZ+PE1” – sol tratat cu 

LDPE (1 g/kg) și însămânțat cu soia bacterizată; „PE5” – sol tratat cu LDPE în concentrația 5 

g/kg și însămânțat cu soia nebacterizată; ,,RZ+P5” – sol tratat cu LDPE (5 g/kg) și însămânțat cu 

soia bacterizată. 

** Statisticile sunt date folosind intervalul de încredere la P = 0,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Influența diferitor concentrații de LDPE asupra capacității plantelor de 

soia de a forma nodozități de rădăcină în toate variante experimentale 
(Statistica este prezentată utilizând intervalul de încredere la P = 0,95. Descrierea variantelor 

este prezentată sub tab. 1) 
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Plantele de măzăriche au reacționat la introducerea LDPE în sol în mod diametral 

opus comparativ cu soia (tab. 2, fig. 2). În comparație cu martorul absolut prezența LDPE 

în sol a sporit semnificativ masa uscată medie a plantelor cu 39,8-66,3%, și înălțimea 

medie a părții aeriene – cu 15,7% (în varianta „RZ+PE1”). De asemenea, numărul 

nodozităților pe rădăcinile plantelor s-a majorat de 2,4-2,8 ori. 

 
Tabelul 2. Productivitatea și capacitatea de a forma nodozități 

pe rădăcinile plantelor de măzăriche 

Varianta* Lungimea 

rădăcinii, cm 

Înălțimea 

plantei, cm 

Masa 

uscată, g 

Numărul 

nodozităților 

Martor 17,33±6,48** 59,44±7,00 0,28±0,07 8,11±3,41 

RZ 22,11±6,73 64,78±3,53 0,33±0,08 14,22±4,38 

RZ+PE1 25,78±6,62 68,78±2,23 0,39±0,03 19,56±8,62 

RZ+PE5 20,89±6,00 66,67±4,91 0,46±0,06 22,67±6,82 

*  „Martor” – sol nepoluat (fără LDPE) însămânțat cu măzăriche nebacterizată; „RZ” – sol 

nepoluat însămânțat cu măzăriche bacterizată cu tulpina Rhizobium leguminosarum CNMN- RB-

02; „RZ+PE1” – sol tratat cu LDPE (1 g/kg) și însămânțat cu măzăriche bacterizată; ,,RZ+P5” – 

sol tratat cu LDPE (5 g/kg) și însămânțat cu măzăriche bacterizată. 

** Statistica este prezentată utilizând intervalul de încredere la P = 0,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Influența diferitelor concentrații de LDPE asupra dezvoltării măzărichii și 

capacității de a forma nodozități de rădăcină 

(Statistica este prezentată utilizând intervalul de încredere la P = 0,95. Descrierea variantelor 

este prezentată sub tab. 2) 

 

În baza rezultatelor obținute este evident, că pentru ambele plante anume numărul 

nodozităților de rădăcină a fost cel mai sensibil și eficient indicator al impactului LDPE 

– atât prin direcția cât și prin diapazonul schimbărilor în valori. Se știe foarte bine, că 

formarea complexului rizobio-radicular este un factor important pentru dezvoltarea 

leguminoaselor și productivitatea lor. Mai mult decât atât, fixarea azotului atmosferic în 

nodozitățile leguminoaselor influențează pozitiv și fertilitatea solului (prin stimularea 

creșterii plantelor, exsudatelor radiculare, activității microbiologice generale a solului, 
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etc.). Conform estimărilor, fixarea simbiotică a azotului poate contribui anual până la 

90-180 kg de azot la hectar (Mishustin, 1979) [12]. Ținând cont de aceste momente, 

faptul că în condițiile solului poluat cu LDPE la ambele plante a fost observată 

capacitatea de a forma nodozități de rădăcină la un nivel comparabil sau mai mare decât 

cel în solul variantelor fără LDPE poate servi dovadă a prezenței potențialului 

fitoremediator. Aceasta concluzie este confirmată și prin acel fapt, că la ambele plante 

în cele mai bune cazuri parametrii dezvoltării plantelor în prezența poluantului (LDPE) 

nu au fost statistic inferiori (cel puțin) celor din variantele martorilor fără LDPE. 

Compararea datelor obținute pentru fiecare plantă aparte arată că în condițiile 

solului studiat potențialul fitoremediator al măzărichii depășește cel de la soia: dacă în 

ultimul caz a fost observată doar posibilitatea de a înlătura influența toxică a LDPE, în 

cele mai bune variante cu măzăriche prezența LDPE în sol a devenit un factor stimulator 

semnificativ pentru creșterea plantelor și formarea simbiozei cu rizobiile. Mai mult decât 

atât, indicatorii atât de importanți precum  masa uscată a plantelor și numărul de 

nodozități de rădăcină s-au îmbunătățit cel mai mult în varianta cu concentrația maximă 

a poluantului în sol. Acesta dovedește că efectele pozitive observate au fost direct 

dependente anume de prezența LDPE și demonstrează capacitatea importantă a 

măzărichii de a crește activ în solul cu un nivel relativ ridicat de  LDPE. 

Astfel, rezultatele obținute indică posibilitatea utilizării soiei și măzărichii în 

tehnologiile de fitoremediere a terenurilor contaminate cu deșeuri de plastic, precum și 

importanța unor cercetări suplimentare cu scopul implementării practice a potențialului 

dezvăluit. 

 

Concluzii 

1. În condițiile solului chernoziom tipic slab humifer polietilena (LDPE, 1-5 g/kg) 

este un poluant toxic pentru dezvoltarea soiei și formarea simbiozei cu rizobiile 

autohtone din sol. 

2. Bacterizarea semințelor de soiea cu Rhizobium japonicum RD2 (CNMN- 

Rhizobium japonicum RB-06) contribue la dezvoltarea toleranței plantei față de 

LDPE – după toți parametrii de dezvoltare a plantelor, inclusiv numărul 

nodozităților de rădăcină nu se constată diferențe semnificative statistic față de 

varianta martorului cu bacterizare și fără introducerea LDPE în sol.  

3. Tratarea solului cu LDPE stimulează creșterea plantelor de măzăriche 

bacterizate cu Rhizobium leguminosarum K2 (CNMN- Rhizobium 

leguminosarum RB-02) (direct proporțional de concentrația LDPE) – masa 

uscată a plantelor a crescut statistic semnificativ – cu 39,3-64,3%, și  numărul 

nodozităților de rădăcină – de 2,4-2,8 ori față de martorul absolut.  

4. A fost evidențiată posibilitatea utilizării soii și măzărichii în tehnologiile de 

fitoremediere a terenurilor contaminare cu deșeuri de plastic, precum și 

importanța continuării cercetărilor cu scopul implementării practice a 

potențialului evidențiat. 

 

Datele prezentate în articol au fost obținute în cadrul proiectului Programului de 

stat „Potențialul microbiologic pentru degradarea deșeurilor plastice nereciclabile” 

20.80009.7007.03, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a 

Republicii Moldova. 
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