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Rezumat 
În Republica Moldova există cel puțin 1604 zone contaminate cu poluanți organici 
persistenți, ce impune necesitatea elaborării măsurilor de decontaminare. Recent a fost 
propusă o nouă abordare în domeniul remedierii solurilor – nanobioremedierea. Se 
presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor poate accelera ritmurile 
decontaminării și micșora riscurile ecologice. În lucrarea dată a fost studiată influența 
nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii măzărichei (un potențial fitoremediator) 
în condiţiile solului poluat cu trifluralină. Utilizarea nanofierului zerovalent și 
nanomagnetitei a stimulat creşterea plantei cu până la +63,4% față de martorul cu 
trifluralină. Rezultatele obţinute au demonstrat perspectiva implimentării practice a 
potențialului nanobioremediator.
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Introducere
În timpul de fată în Republica Moldova există problema acută a poluării solurilor 

cu substanțe nocive, îndeosebi în apropierea fostelor depozite de pesticide [3, 10-12]. 
În total există cel puțin 1604 zone potențial contaminate cu poluanți organici persistenţi 
(POP) [7, 12]. Pesticidele periculoase abandonate şi depozitele devastate au un impact 
negativ asupra mediului ambiant [12-13]. Printre diversele POP în zonele poluate 
se întâlnește și trifluralina. Trifluralina este un erbicid efectiv utilizat în agricultură 
împotriva buruienilor și pentru protecția diverselor culturi: fasolea, floarea soarelui, soia, 
inul, ricina, usturoiul, ceapa, morcovul, vinetele, tomatele, ardeiul și alte plante [15]. 
Preparatele în baza trifluralinei se refera la clasa a doua de pericol pentru om și la clasa a 
treia de pericol pentru albine. Din anul 2007 Uniunea Europeana a revocat licența pentru 
utilizarea trifluralinei din cauza toxicității înalte pentru pești și organismele acvatice 
[8], iar în Republica Moldova – erbicidul este interzis din anul 2012. Existența ariilor 
poluate impune necesitatea elaborării măsurilor pentru decontaminarea (remedierea) 
lor. La momentul dat în lume deja sunt elaborate tehnologii pentru remedierea fizică, 
chimică și biologică a solurilor poluate. Printre cele mai de perspectivă sunt tehnologiile 
cu utilizarea nanoparticulelor în baza fierului (nanoremedierea) și bioremedierea  
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[1, 5, 9, 14, 16-17]. Însă, utilizarea lor cu succes până în prezent este limitată din 
cauza existenței unor probleme nerezolvate. În special, nanotehnologiile sunt relativ 
costisitoare și pot fi nocive pentru mediul ambiant. Bioremedierea, pe de altă parte, 
necesită relativ mult timp – mai ales când solul este supracontaminat cu poluanți 
toxici [6, 21]. În legătura cu cele expuse recent a fost propusă o nouă abordare – 
nanobioremedierea [2, 4], care presupune utilizarea nanoparticulelor nu numai și 
nu atât pentru distrugerea POP în sol, cât pentru stimularea proceselor de remediere 
biologică a solului. Se presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor 
poate accelera esențial ritmurile decontaminării și poate micșora riscurile ecologice 
ce țin de folosirea nanoparticulelor [5, 14, 16-17, 20]. Cercetările în acest domeniu 
se află încă la faza începătoare și la momentul dat foarte puțin este cunoscut despre 
posibilitățile reale ale nanobioremedierii [6]. Reieșind din cele expuse obiectivul nostru 
a fost de a testa posibilitatea utilizării nanoparticulelor în baza fierului pentru stimularea 
creșterii plantelor de măzăriche (un potențial fitoremediator [18]) în condiţiile solului 
poluat cu trifluralina.

Materiale și metode 
Experimentele au fost efectuate în cutii Petri cu câte 50 g de sol și 15 semințe de 

măzăriche (Vicia sativa) în fiecare cutie. Plantele au fost crescute pe parcursul a 3 
săptămâni în camera climatică cu iluminare de zi și temperatura de 22-260 C. Pentru 
fiecare varianta experimentală au fost prevăzute 3 repetări. În total au fost studiate 
următoarele variante: (1) ,,Martor”; (2) ,,RZ” – bacterizarea semințelor de măzăriche 
cu tulpina Rhizobium leguminosarum K2; (3) ,,TF” - tratarea solului cu trifluralină; 
(4) ,,TF+RZ+NP” - tratarea solului cu trifluralina și nanoparticule (magnetită și fier 
zerovalent în 2 concentraţii) plus bacterizarea semințelor de măzăriche cu tulpina 
Rhizobium leguminosarum K2; (5) ,,TF+RZ+SF” - tratarea solului cu trifluralină și 
cu sulfat de fier (în 2 concentraţii) plus bacterizarea semințelor cu tulpina Rhizobium 
leguminosarum K2. Trifluralina a fost utilizată în concentrația de 20 mg/kg sub forma 
de soluţie acetonică, diluată cu apă (concentrația acetonei care a nimerit în sol a fost 
de 0,6 ml/kg). În toate variantele, unde nu s-a folosit trifluralina în sol a fost introdusă 
soluţia apoasă de acetonă, în concentrația corespunzătoare. 

Influența nanoparticulelor a fost estimată în baza a 2 parametri: lungimea medie a 
plantei și lungimea totală a plantelor, crescute în cutiile Petri. Bacterizarea semințelor 
de măzăriche a fost efectuată în modul următor: tulpina Rhizobium leguminosarum 
K2 a fost crescută pe mediul nutritiv solid cu extract de fasole [19] timp de 3 zile în 
termostat la temperatura de 26-280 C, apoi 2 zile- în condiții de agitare în mediul lichid 
cu extract de fasole la aceleași temperaturi [19]. 

Bacterizarea s-a efectuat la nivelul 1mln de celule la 1 sămânță. Nanoparticulele și 
sulfatul de fier (II) au fost introduse (după tratarea solului cu trifluralină) în concentrațiile 
de 25 si 75 mg/kg sub forma de praf amestecat cu talc (concentrația talcului fiind 10 g/
kg de sol).

Nanoparticulele în baza fierului au fost obţinute prin metoda coprecipitării în 
prezenţa polimerului poli-N-vinilpirolidonă, utilizat ca stabilizator. Nanomagnetita 
(17-25 nm) a fost obţinută folosind sulfatul de fier (II) şi clorura de fier (III). 
Nanofierul zerovalent („nanofier”, 4 nm) a fost obţinut în urma reacției de reducere a  
clorurii de fier (III).
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Rezultate și discuții
Conform rezultatelor obţinute, introducerea în sol a 20 mg/kg de trifluralină, 

după cum se și aștepta, a micșorat esențial ambii indici de creștere a plantelor: în 
dependență de experiență, lungimea medie a plantelor s-a micșorat de 5,6-9,6 ori, iar 
lungimea totala a plantelor – de 5,8-9,8 ori (tab. 1). Bacterizarea semințelor cu tulpina 
Rhizobium leguminosarum K2 nu a provocat schimbări statistic veridice în comparație 
cu martorul.

Tabelul 1. Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra indicilor de creştere a 
plantelor de măzăriche în solul variantelor experimentale.

№ Varianta*
Experimentul cu 
nanomagnetita

Experimentul cu nanofierul 
zerovalent

1** 2 1 2
1 Martor 45,24±2,61 663,5±115,10 30,19±2,19 432,7±22,07
2 RZ 43,81±2,10 642,6±39,41 29,44±1,52 441,6±5,04
3 ТF 4,73±0,84 67,8±14,45 5,34±1,03 74,7±20,73
4 ТF+RZ+NP25 7,74±1,23 103,1±15,83 7,07±1,01 99,0±13,05
5 ТF+RZ+NP75 5,26±0,99 66,6±18,67 8,07±1,06 118,3±1,18
6 ТF+RZ+SF25 4,06±0,73 52,8±10,48 6,22±0,99 93,3±36,36
7 ТF+RZ+SF75 6,14±1,16 85,9±10,59 8,01±1,30 114,9±16,14

* „Martor” – semințe netratate, sol prelucrat cu talc (fără nanoparticule) și cu soluţia 
apoasă a acetonei (fără trifluralina); „RZ” – semințe bacterizate cu tulpina Rhizobium 
leguminosarum K2, sol prelucrat ca în varianta „Martor”; „TF” – semințe neprelucrate, sol 
prelucrat cu talc (fară nanoparticule) și cu trifluralina (20 mg/kg); „TF+RZ+NP25/75” - semințe 
bacterizate (ca și în varianta „RZ”), sol prelucrat cu trifluralina (ca în varianta „TF”), și apoi 
cu nanoparticulele în baza fierului (în concentrațiile de 25 si 75 mg/kg); „TF+RZ+SF25/75” – 
variantele analogice celor precedente, însă, cu introducerea în sol (în loc de nanoparticule) a 
sulfatului de fier (II) în concentrațiile de 25 si 75 mg/kg.

** 1 si 2 - respectiv, lungimea medie si totală a plantelor de măzăriche (cm) în diverse 
variante (± intervalul de încredere la P=0,95).

Utilizarea nanoparticulelor a avut o influență pozitivă asupra ambilor indici 
de creştere a plantelor. Mărimea efectelor a depins atât de structura chimică a 
nanoparticulelor, cât și de concentrația lor (fig. 1-2). Nanomagnetita a stimulat cel mai 
efectiv în concentrația de 25 mg/kg (+63,4% si +52,0% față de martorul cu trifluralină, 
respectiv, după lungimea medie si totală a plantelor). Nanofierul zerovalent a fost cel 
mai eficient în concentrația de 75 mg/kg (respectiv, +51,1% și +58,3% față de martorul 
cu trifluralină).

Tratarea solului cu sulfat de fier bivalent a avut efecte pozitive veridice (fată 
de martorul cu trifluralină) doar în experiența cu nanofierul zerovalent si numai în 
concentrația de 75 mg/kg (respectiv, cu +50,1% si + 53,7%).

Astfel, a fost demonstrată capacitatea nanoparticulelor în baza fierului de a 
diminua esențial toxicitatea solului poluat cu trifluralină față de plantele de măzăriche. 
Comparabilitatea efectelor obținute în variantele cu nanoparticule, pe de o parte, si 
cu sulfat de fier bivalent, pe de altă, indică, probabil, unul și același mecanism de 
decontaminare în ambele cazuri (reducerea trifluralinei prin oxidarea fierului), dar de 
asemenea și faptul că avantajele cunoscute ale nanoparticulelor în baza fierului asupra 
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reactivelor tradiționale (în baza aceluiași fier) – de exemplu, mobilitatea si capacitatea 
de a pătrunde în orizonturile adânci ale solului poluat – nu s-au manifestat (și nici n-ar 
fi putut) în condiții de laborator, când toate preparatele se introduceau uniform în sol 
prin amestecare minuțioasa.

Figura 1. Lungimea medie 
a plantelor de măzăriche, 
crescute în solul poluat artificial 
cu trifluralină (TF), apoi 
prelucrat cu nanoparticule 
(NP) de magnetită (NM), sau 
de fier zerovalent (NFZ), sau 
cu sulfat de fier bivalent (SF) 
în concentrații de 25 și 75 mg/
kg. Diferențele statistice sunt 
arătate cu ajutorul intervalului 
de încredere (P=0,95).

Figura 2. Lungimea totală 
a plantelor de măzăriche, 
crescute în sol poluat artificial 
cu trifluralină (TF), apoi 
prelucrat cu nanoparticule 
(NP) de magnetită (NM), sau 
de fier zerovalent (NFZ), sau 
cu sulfat de fier bivalent (SF) 
în concentrații de 25 și 75 mg/
kg. Diferențele statistice sunt 
arătate cu ajutorul intervalului 
de încredere (P=0,95).

Concluzii
Nanoparticulele în baza fierului pot diminua esențial toxicitatea solului poluat 1. 

cu trifluralină față de plantele de măzăriche. 
Rezultatele obţinute demonstrează perspectiva viitoarelor cercetări, mai 2. 

detaliate în ceia ce privește studierea si realizarea potențialului nanobioremedierii în 
cazurile solurilor contaminate cu POP.
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