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Rezumat
 A fost studiată influența nanoparticulelor de fier zerovalent (NFZV) asupra creșterii și 
dezvoltării plantelor de măzăriche în solul contaminat cu poluanți organici persistenți 
(POP). S-a stabilit, că utilizarea în comun a bacteriilor de nodozități Rhizobium 
leguminosarum K2 și a NFZV stimulează creșterea plantelor, inclusiv în comparație cu 
variantele doar cu bacterizarea semințelor. Înălțimea medie a plantelor se majorează cu 
6,8%, acumularea de biomasă uscată – până la 36,6%, iar numărul de nodozități a crescut 
aproape de 3 ori (față de martorul cu sol poluat). Prin urmare,  NFZV, plantele leguminoase 
și bacteriile simbiotrofe din genul Rhizobium  pot fi utilizate în comun în tehnologiile de 
nanobioremediere a solurilor contaminate cu POP.
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Introducere
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 persistenți (POP) 
[7,8,12]. Pesticidele periculoase abandonate şi depozitele devastate au un impact negativ 
asupra mediului ambiant [12-13]. 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 [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 lor. Se presupune, că utilizarea în comun a nano- și biotehnologiilor 
poate accelera esențial ritmurile decontaminării și poate micșora riscurile ecologice ce țin 
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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]. În lucrarea noastră precedentă a fost demonstrat că 
nanoparticulele în baza fierului au un impact pozitiv veridic asupra creșterii plantelor 
de măzăriche (un potențial fitoremediator [18] în condițiile solului nepoluat tratat cu 
trifluralină [21]). Mărimea efectelor (până la +63,4% față de martorul cu trifluralină) 
depinde atât de forma chimică a nanoparticulelor, cât și de concentrația lor.

Reieșind din cele expuse obiectivul nostru a fost de a evalua impactul nanofierului 
zerovalent (NFZV) asupra creșterii plantelor de măzăriche și formării sistemului 
rizobio-radicular în condițiile solului contaminat cu un complex de poluanți organici 
persistenți, colectat din preajma fostului depozit de pesticide. 

Materiale și metode 
Nanoparticulele de fier zerovalent (NFZV, 4 nm) au fost obținute prin metoda 

coprecipitării (reacția de reducere a clorurii de Fe(III)) în prezența polimerului poli-N-
vinilpirolidonă, utilizat ca stabilizator. NFZV au fost introdus în solul poluat sub formă 
de praf amestecat cu talc (concentrația NFZV și talcului fiind, respectiv, 75 mg/kg și 
10 g/kg de sol).

Solul contaminat cu POPs (cu trifluralină și DDTs în concentrații, respectiv, de 
30,0 și 2,0 mg/kg) a fost colectat din preajma fostului depozit de pesticide din loc. 
Sângera (mun. Chișinău). Imediat după colectare, solul (în stare umedă) a fost curățat 
de rămășițele vegetale și pietre, cernut și ajustat aproximativ la 21,4% din capacitatea 
de reținere a apei.

Experimentele vegetaționale au fost efectuate în condiții de laborator, în vase cu 
sol contaminat (500 g/vas), în 5 repetiții, în climocameră cu respectarea factorilor de 
iluminare (de zi), umiditate (21,4%), ventilare și temperatură (24-26oC). În total au fost 
studiate următoarele variante: (1) ,,Martor”- sol poluat plantat cu semințe de măzăriche 
nebacterizate; (2) ,,RHZ” – sol poluat plantat cu semințe de măzăriche bacterizate cu 
tulpina Rhizobium leguminosarum K2; (3) ,,NF” – sol poluat tratat cu NFZV (75 mg/
kg) și plantat cu semințe de măzăriche; (4) ,,NF+RHZ” – sol poluat tratat cu NFZV (75 
mg/kg) și plantat cu semințe de măzăriche bacterizate cu Rhizobium leguminosarum K2.

Bacteria de nodozități Rhizobium leguminosarum K2,  folosită pentru bacterizarea 
semințelor de măzăriche, a fost izolată din nodozitățile tulpinilor locale spontane a 
mazării din zona de nord a Republicii Moldova.

Influența nanoparticulelor a fost estimată în baza măsurării capacității germinative 
a semințelor, lungimii medii a plantelor, masei brute și uscate, numărului de nodozități 
formate pe rădăcini. 

Bacterizarea semințelor de măzăriche a fost efectuată în modul următor: tulpina 
Rhizobium leguminosarum K2 a fost crescută pe mediul nutritiv agarizat solid cu 
fiertură de mazăre [21] timp de 4 zile în termostat la temperatura de 28o C, apoi 2 zile 
– în condiții de agitare în mediul lichid cu fiertură din mazăre la aceeași temperatură 
[21]. Bacterizarea s-a efectuat reieșind din calculul: 1 mln de celule la 1 sămânță [2].

Rezultate și discuții
Prelucrarea solului cu NFZV a avut o influență pozitivă (uneori nesemnificativă) 

asupra proceselor de creștere și de dezvoltare a plantelor de măzăriche și formării 
complexului rizobio-radicular (tab.1).
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Tabelul 1. Influența NFZV asupra indicilor de creștere a plantelor de măzăriche
în solul poluat cu POP.

№ Varianta
Lungimea medie a 

plantei (
cm)

Masa uscată medie 
a plantei 

(g)

Numărul nodozităților pe 
rădăcina plantei 

(buc)
1 Martor 89,67±17,80 0,26±0,04 4,53±1,76
2 RHZ 91,60±12,72 0,34±0,06 8,07±1,84
3 NFZV 95,27±11,64 0,36±0,10 9,47±2,59
4 RZ+NFZV 95,73±10,03 0,31±0,07 12,60±2,18

„Martor” – creșterea semințelor în solul prelucrat cu talc (fără nanoparticule); „RHZ” – 
creșterea semințelor bacterizate cu tulpina Rhizobium leguminosarum K2 în solul prelucrat cu 
talc;  „NFZV” – creșterea semințelor în solul prelucrat cu nanofier zerovalent (în concentrațiile 
de 75 mg/kg); „RHZ+NFZV” – creșterea semințelor bacterizate cu tulpina Rhizobium 
leguminosarum K2 în solul prelucrat cu nanofier zerovalent (în concentrațiile de 75 mg/kg). 
Analiza statistică este arătată cu ajutorul intervalului de încredere (P=0,95).

Cel mai înalt grad de stimulare a fost stabilit după numărul de nodozități formate 
pe rădăcinile plantelor de măzăriche (fig.1). Introducerea nanofierului în sol (varianta 
NFZV) spre deosibire de varianta tratării semințelor cu preparatul  Rhizobium 
leguminosarum K2 (RHZ) a sporit veridic numărul de nodozități față de martor (cu 
109%). În varianta cu utilizarea în comun a biopreparatului de rizobii și a nanofierului 
(RHZ+NFZV) parametrul dat a fost mai crescut față de martor de aproape de 3 ori, 
și  cu 56% mai mare decât în varianta cu utilizarea numai rizobiilor (RHZ). Astfel, 
în experiența efectuată s-a evidențiat o capacitate semnificativă a nanofierului de a 
stimula complexul rizobio-bacterian pe rădăcinile plantelor de măzăriche, atât cu 
rizobii autohtoni din sol, cât și cu tulpinile exogene introduse.

Fig. 1. Numărul nodozităților pe rădăcinile măzărichii (Vicia sativa) în condițiile solului 
contaminat cu POP în diferite variante de tratare („M” – martor; „Rhz” – variantele cu 
tratarea semințelor cu Rhizobium leguminosarum K2; „NF” – tratarea solului cu nanofier 
zerovalent în concentrația de 75 mg/kg; analiza statistică este arătată cu ajutorul intervalului de 
încredere la P=0,95).

Această capacitate de a stimula endosimbioza este potențial valoroasă, deoarece 
rizobiile aflându-se în nodozități aduc plantelor un mare folos, asimilând azotul din 
atmosferă și transformându-l în forma accesibilă pentru plante. Prin urmare, cultivarea 
plantelor leguminoase duce la restabilirea fertilității solurilor degradate, inclusiv și celor 
poluate. Este cunoscut faptul, că tulpinile de Rhizobium leguminosarum, aflându-se în 
simbioză cu plantele de măzăriche, pot să acumuleze anual azot în sol până la 89 kg/ha (22).
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La etapa dată putem doar să presupunem mecanismele care au cauzat aceste 
efecte. Ele pot fi legate atât de micșorarea toxicității mediului din contul distrugerii 
POP din sol, cât și cu schimbarea pH-lui al solului (rizobiile se dezvoltă mai bine în 
mediul cu pH 6,5-7,2). În orice caz, este confirmată capacitatea NFZV de a stimula 
semnificativ sistemul rizobio-radicular și, ca rezultat, de a stimula dezvoltarea plantelor 
de măzăriche în condițiile solului poluat cu POP.

Potențialului nanobiotehnologic evidențiat în lucrarea dată deschide perspectiva 
unor investigații mai ample în vederea realizării lui în condiții practice.

Concluzii
1. Nanofierul zerovalent (NFZV) poate stimula semnificativ dezvoltarea plantelor de 

măzăriche și formarea sistemului rizobio-radicular în condițiile solului contaminat cu POP.
2. În cele mai bune cazuri, tratarea solului cu NFZV contribuie la sporirea 

semnificativă a masei uscate a plantei până la 19,2%,  și numărului de nodozități – de 3 
ori (față de martor).

3. NFZV, plantele leguminoase și bacteriile simbiotrofe din genul Rhizobium 
prezintă un interes practic în domeniul elaborării procedeelor efective de 
nanobioremediere a solurilor poluate cu POP.
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