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InfluIenţa microelementelor şi a bacteriilor pgpb 
asupra productivităţii viţei de vie
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Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor 

rezumat
Contaminarea mediului ambiant şi dezvoltarea agriculturii ecologice, aplicarea 
micronutrienţilor, precum şi a produselor bacteriene, atrage în ultimii ani tot mai mare 
atenţie. În articolul dat sunt prezentate rezultatele cercetărilor rolului complexului 
de microelemente Microcom-VA, creat în Moldova în special pentru viţa de vie, şi a 
produselor bacteriene din grupa PGPB (plant growth promoting bacteria) în realizarea 
potenţialului de productivitate a viţei de vie, cultură importantă pentru Moldova.  
A fost demonstrat, că aplicarea dozei înjumătăţită a complexului de microelemente 
cu metaboliţii sau suspensii a bacteriilor Pseudomonas aureofascens şi Azotobacter 
chroococcum în faze critice de dezvoltare a plantelor a contribuit la sporirea conţinutului 
de pigmenţi fotosintetici, creşterea şi maturarea lăstarilor, calităţii şi cantităţii recoltei.
 Cuvinte cheie: viţă de vie, micronutrienţi, bacteriile care promovează creșterea plantelor, 
pigmenţi fotosintetici, productivitate.
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introducere
 Agricultura este un factor primordial pentru Republica Moldova, iar plantaţiile de 

viţă de vie ocupă un loc valoros în economia ţării. Însă, totodată, trebuie de menţionat 
faptul că cultivarea pe termen lung a culturilor perene, precum este viţa de vie, duce 
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la epuizarea intensivă a elementelor nutritive din sol, iar tratarea cu pesticide şi 
fungicide contra bolilor şi vătămătorilor duce la acumularea metalelor grele în sol.  
În urma acestor acţiuni biomasa microorganismelor în solurile sub plantaţiile viticole se 
reduce considerabil, fapt ce duce la încetinirea absorbţiei de către plantă a elementelor 
nutritive disponibile din sol. În rezultatul acestor acţiuni, plantele devin mai vulnerabile 
în faţa agenţilor patogeni şi a condiţiilor nefavorabile de mediu, totodată scade calitatea 
strugurilor şi a vinului. Un obiect principal pentru dezvoltarea agriculturii durabile 
integrată, este dezvoltarea unor noi tehnologii eficiente din punct de vedere biologic. 

O nouă abordare pentru valorificarea eficacităţii plantelor este utilizarea 
îngrăşămintelor chimice în doze micşorate în comun cu compuşii biologic activi.  
Scopul principal în direcţia dată constă în: crearea biopreparatelor pentru sporirea 
disponibilităţii nutrienţilor pentru plantă şi majorarea rezistenţei plantelor la factori 
stresogeni biotici şi abiotici. Realizarea acestui scop va permite de a spori productivitatea 
plantelor şi de a reduce încărcătura chimică asupra ecosistemului. O atenţie deosebită se 
acordă disponibilităţii microelementelor, deoarece micronutrienţii au o influenţă pozitivă 
asupra plantelor, şi în mare măsură au un efect stimulator în procesele metabolice şi 
biochimice din plantă, fapt ce duce la majorarea cantităţii de roadă, precum şi la o 
creştere a calităţii acestea, cu atât mai mult că se cunoaşte că solurile sub plantaţiile 
de vii şi livezi sunt de regulă insuficient asigurate cu forme mobile de Fe, Mn, Zn, B,  
dar se atestă un surplus de Cu [4, 12]. Deoarece biodisponibilitatea multor microelemente 
la plantele perene de lungă durată este limitată, în Moldova a fost creat un complex 
de microelemente special Microcom-VA, care conţine în esenţă 6 cele mai necesare 
pentru viţa de vie microelemente. Acest preparat este destinat pentru fertilizarea 
foliară a viţei de vie în fazele de creştere intensivă a plantelor, fiind studiat în diferite  
condiţii.[11,13]. 

Preparatele biologice sunt căpătate în baza tulpinilor înalt productive de 
microorganisme, care populează rizosfera plantelor sănătoase. Anume această metodă 
de fertilizare a plantelor capătă o răspândire tot mai largă. Necătând la faptul că în 
ultimii 10-15 ani au apărut tot mai multe publicaţii în domeniu [1,5,8,9], mecanismele 
acţiunii tulpinilor de microorganisme în formarea şi realizarea productivităţii plantelor 
sunt insuficient studiate.

Nu este studiată posibilitatea aplicării în comun a elementelor nutritive cu 
microorganisme. Rezultatele cercetărilor preliminare, efectuate în anii 2009-2010, 
ne-au oferit posibilitatea să presupunem, că efectele benefice a bacteriilor pot fi 
completate şi sporite cu doze micşorate de microelemente necesare pentru plante.  
Scopul cercetărilor constă în evidenţierea contribuţiei micronutrienţilor utilizaţi în 
complex cu produsele bacteriene, pentru fertilizarea extraradiculară a viţei de vie, la 
majorarea productivităţii.

materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate în anii 2011-2013.Ca obiect de studiu au servit plantele 

viţei de vie, soi Codrinschii, vârsta plantelor – 25 ani. Experienţele au fost montate 
pe terenul experimental al IGFPP, efectuate în trei repetiţii, dislocarea parcelelor - 
după metoda blocurilor. Plantele au fost tratate foliar cu preparatul Microcom-VA, 
metaboliţii şi suspensii bacterieni în perioada de vegetaţie de trei ori cu intervalul de 
12-15 zile (cu 3-4 zile înainte de înflorire, după înflorire, în faza de dezvoltare intensivă 
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a plantelor). În baza cercetărilor preliminare în a. 2009-2010 au fot selectate tulpinile 
de Pseudomonas aureofascens şi Azotobacter chroococcum, precum şi soluţia de 
biosurfactant. În calitate de martor au servit plantele tratate cu apă. 

Complexul de microelemente Microcom-VA a fost aplicat în forma de soluţie 
apoasă în doza recomandată (1 doza) şi înjumătăţită (0,5). Bacteriile au fost crescute 
pe mediu nutritiv lichid timp de 24 de ore la temperatura de 27˚C cu titru de  
1010 KOE/ml şi aplicate în formă de metaboliţi şi suspensii. Pentru a căpăta metaboliţii 
bacterieni, suspensiile concentrate au fost centrifugate la 8 mii rot/min. timp de 20 de 
minute în scopul precipitării celulelor bacteriene şi obţinerea produselor metabolice.  
De asemenea în unele variante a fost utilizat Biosurfactant - substanţă superficial activă, 
produsul de Pseudomonas spp., Acinetobacter spp.,  Bacillus spp produs şi brevetat în 
Ucraina. Biosurfactanții sunt compuși de natură variată - glicolipide, lipoproteine, lipide 
neutre, fosfolipide, acizi grași și polimeri, o caracteristică comună fiind prezența părților 
hidrofile și hidrofobe în molecule. Biosurfactanții accelerează distrugerea poluanților 
solului și stimulează creșterea plantelor și au de asemenea o activitate antimicrobiană.

Conţinutul pigmenţilor fotosintetici a fost determinat prin metoda extracţiei 
cu acetonă la spectrofotometrul UV-Vis SP8001. Pentru analize au fost prelevate 
primele două frunze dezvoltate de la vîrful lăstarului. Creşterea şi maturizarea 
lăstarilor s-a determinat după metoda lui Lazarevskii M.A. [15] şi Alexandrescu I. [2].  
Rezultatele obţinute au fost analizate după Statistica for Windows 7.

rezultate şi discuţii
Productivitatea plantelor este rezultatul integrării a mai multor procese, aşa ca 

fotosinteza, respiraţia, transportul de metaboliţi. Totodată fotosinteza are un rol 
primordial [16]. Unul dintre principalii indicatori ai stării plantelor este cantitatea de 
pigmenți fotosintetici din frunze. Procesul general al fotosintezei reprezintă un şir 
continuu de evenimente fotochimice şi biochimice interdependente considerate de a 
se derula într-o secvenţă liniară. Conţinutul pigmenţilor fotosintetici în frunze este 
unul din indicii importanţi a stării plantelor în perioada de vegetaţie. În literatura de 
specialitate există multe date despre efectul pozitiv al macro- și microelementelor 
asupra conținutului de pigmenți fotosintetici în frunzele plantelor. Datele noastre au 
arătat că fertilizarea foliară a tufelor roditoare cu doza recomandată a complexului de 
microelemente microcom-VA a contribuit la sporirea conținutului total de clorofilă 
în frunzele de viţă de vie cu 18,36%, în principal datorită creșterii concentrației de 
clorofilă b (tab. 1).

Aplicarea metaboliţilor bacterieni a micşorat conţinutul sumar a pigmenţilor 
(88,43% faţă de martor), dar adăugarea microelementelor în doza 0,5 la metaboliţii 
bacterieni şi la biosurfactant menţine conţinutul pigmenţilor practic la nivelul variantei 
martor (102,72% şi 104,76 %). Acest fapt se poate de lămurit prin faptul, că odată cu 
mărirea fluxului de micronutrienţi spre plantă, creşte intensitatea transpiraţiei, ca urmare 
are loc o deschidere mai intensă a stomatelor. Sporirea intensităţii fotosintezei în aceste 
condiţii poate fi considerată ca consecinţă a efectului benefic a micronutrienţilor şi 
produselor microorganismelor asupra nutriţiei plantelor.

Datele din literatura de specialitate privind efectul nutriţiei minerale asupra 
conţinutului carotenoidelor în frunzele plantelor sunt destul de contradictorii. Rezultatele 
obţinute în experienţele noastre mărturisesc despre tendinţa de micşorare a conţinutului 
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carotinoidelor în frunzele viţei de vie după fiecare fertilizare cu microelemente, precum 
şi cu produse bacteriene ce poate fi legată cu faptul ca carotenoidele au un rol important 
în protecţia pigmenţilor clorofilieni împotriva efectului radiaţiilor UV.

tabelul 1. conținutul de pigmenţi în frunzele de viţă de vie, soi codrinskii,experienţa 
de câmp mg/g m.p. a.2012.

vari-
anta clorof. a

% faţă 
de mar-

tor
clorof. b % faţă de 

martor a+b
% faţă 
de mar-

tor
carot.

%
faţă de 
martor

1.* 1,04±0,2 100 0,42±0,3 100 1,47±0,21 100 0,29±0,22 100
2. 1,16±0,2 111,5 0,57±0,3 135,7 1,74±0,32 118.4 0,28±0,25 96,6
3. 0,99±0,1 95,2 0,43±0,1 102,4 1,31±0,25 88,4 0,28±0,29 96,6
4. 1,06±0,2 101,9 0,44±0,1 104,8 1,51±0,20 102,7 0,27±0,14 93,1
5. 1,07±0,1 102,9 0,46±0,2 109,5 1,54±0,33 104,8 0,29±0,15 100

 * 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA - 1 doză; 3. Fertilizare foliară cu 
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de  
Ps. aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu Microcom –VA, 
0,5 doza + Biosurfactant.

Rezistenţa viţei de vie la iernare este unul din factorii principali de dezvoltare a 
viticulturii şi vinificaţiei în condiţiile climatice nestabile a R. Moldova. Nutriţia minerală 
joacă un rol foarte important în îmbunătăţirea stres-toleranţei a plantelor la temperaturi 
scăzute. Noi am studiat rolul microelementelor aplicate aparte şi concomitent cu 
produsele bacteriilor Az. chroococcum, Ps. aureofasciens în creşterea şi maturarea 
plantelor de viţă de vie, atenuarea efectului negativ a temperaturilor joase.

După datele obţinute se observă tendinţa de sporire a lungimii medie a lăstarilor 
în toate variantele de fertilizare foliară faţă de plantele ne fertilizate, special în cazul 
aplicării dozei recomandate a complexului de microelemente - 136,56 % faţă de martor 
(tab.2). Aplicarea metaboliţilor bacterieni aparte şi în comun cu microelemente a 
contribuit la sporirea creşterii plantelor cu 106 – 108% faţă de martor. În variantele 
tratate cu microelemente în comun cu metaboliţii bacterieni lungimea medie a 
lăstarilor a sporit de la 91,3cm până la 93,1cm. De asemenea bine s-a manifestat şi 
aplicarea Biosurfactantului, care a contribuit la sporirea lungimii medie a lăstarilor  
cu 108,87% faţă de martor.

Efectuând fertilizarea plantelor în următorul an, când a fost adăugată varianta cu 
aplicarea suspensiei bacteriene, am menţionat aceiaşi tendinţă de acţiune pozitivă a 
fertilizanţilor, probabil prin majorarea accesibilităţii elementelor nutritive pentru 
plantă. Efectul pozitiv a produselor bacteriene, aplicate în comun cu microelemente 
asupra creşterii lăstarilor viţei de vie, a fost mai bine pronunţat comparativ cu anul 2012  
(tab. 3). Aplicarea suspensiei tulpinilor bacteriene a demonstrat efect pozitiv asupra 
creşterii plantelor puţin mai slab comparativ cu aplicarea metaboliţilor – corespunzător 
127,72 şi 139,04% faţă de martor. Luând în consideraţie cheltuielile legate cu pregătirea 
soluţiei de metaboliţi se poate de considerat, ca eficacitatea metaboliţilor şi suspensiilor 
bacterieni este aproape egală. 
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tabelul 2. creşterea şi maturarea lăstarilor anuali în funcţie de tratarea foliară a 
plantelor de viţă de vie, soiul codrinschii, a. 2012.

vari-
anta

lungimea 
medie a 

lăstar., cm.

% faţă de 
martor

lungimea 
medie 

maturată cm

% faţă de 
martor

gradul de 
maturizare

a lăstarilor, %

% faţă de 
martor

1.* 85,6 ± 2,1 100 58,8 ± 1,8 100 68,69 100
2. 116,9 ± 4,3 136,56 96,2 ± 3,5 163,60 82,29 119,79
3. 91,3 ± 1,2 106,65 74,1 ± 1,7 126,02 81,16 118,15
4. 93,1 ± 1,5 108,76 74,4 ± 2,1 126,53 79,91 116,33
5. 93,2 ± 1,7 108,87 73,7 ± 1,4 125,34 79, 08 115,12
 * 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA - 1 doză; 3. Fertilizare foliară cu 

metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de Ps. 
aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu Microcom –VA,  
0,5 doza + Biosurfactant.

Gradul de iernare a plantelor de viţa de vie în mare măsură depinde de maturarea 
lăstarilor, care este o combinaţie de modificare a indicilor morfologici, anatomici şi 
biochimici a viţei de vie, legate nemijlocit de trecerea plantelor în faza de repaus şi 
pregătirea pentru iarnă. Maturarea lăstarilor începe după atenuarea proceselor de creştere 
în plantă şi rezilierea activităţii cambiului de la baza lăstarului treptat răspândindu-se 
spre vârful lăstarului. Gradul de maturare a lăstarilor depinde de o serie de factori: 
tipul de sol, umiditate, lumină, nutriţia plantelor. Tot procesul complex de maturare a 
lăstarilor (acumularea amidonului, reducerea conținutului de apă, lignificarea peretelui 
celular, formarea de cambiu etc.) are loc până la debutul temperaturilor negative  
de iarnă. Pentru viţa de vie procesul de creştere şi maturare a lăstarilor este destul de 
important, deoarece este nemijlocit legat de cantitatea şi calitatea strugurilor, adică  
de formare a mugurilor de rod pe lăstar pentru anul următor. 

Fertilizarea foliară a viţei de vie a avut un efect benefic asupra pregătirii plantelor 
către iernare, a crescut gradul de maturare a lăstarilor (tab.2), lungimea medie maturată 
a lăstarilor în varianta fertilizată cu micronutrienţi a constituit 96,2cm (163,6 % faţă 
de martor). Gradul de maturare a lăstarilor în varianta fertilizată cu micronutrienţi este  
de 82,29 cm, ce constituie 119,79% faţa de martor, pe când în varianta netratată este de 
68,69 cm. Un efect benefic asupra plantelor a avut aplicarea metaboliţilor bacterieni, 
lungimea medie maturată şi gradul de maturare a lăstarilor a sporit semnificativ faţă 
de martor (tab.2). De asemenea bine sa manifestat şi varianta tratată cu Biosurfactant, 
unde lungimea medie a lăstarilor constituie o majorare de cca +108,87% faţă de martor, 
iar gradul de maturare de +115,12%, faţă de varianta martor. 

Gradul de creştere şi maturare a plantelor precum şi efectul fertilizării depinde 
de condiţiile anului. În a. 2013 creșterea și maturarea lăstarilor a fost mai intensă 
decât în a. 2012 datorită condiţiilor climatice (tab.3). Efectul benefic a fertilizării 
foliară asupra gradului de maturare a lăstarilor a fost practic egal cu a. 2012.  
S-a demonstrat ca aplicarea comună a microelementelor cu metaboliţii sau suspensia a 
bacteriilor Ps. aureofascens + Az.chroococcum este mai efectivă decât fiecare aparte.  
Gradul de maturare a lăstarilor a fost cel mai intens în varianta cu suspensia bacteriilor 
Ps. aureofascens+Az.chroococcum + Microcom VA, 0,5 (87,79 % sau 118,66%  
faţă de martor).
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tabelul 3. creşterea şi maturarea lăstarilor anuali în funcţie de tratarea foliară a 
plantelor de viţă de vie, soiul codrinschii, a. 2013.

varianta
lungimea 

medie a 
lăstarilor, cm

% faţă de 
martor

lungimea medie 
maturată a 

lăstarilor, cm

% faţă
de martor

gradul de 
ma-turare,%

% faţă de 
martor

1.* 134,90 ±3,71 100 99,80 ±2,78 100 73,98 100
2. 154,97± 2,83 114,87 119,97± 1,93 120,21 77,41 104,63
3. 150,70 ±1,95 111,71 121,06± 2,14 121,30 78,25 105,77
4. 187,57 ±3,12 139,04 158,17 ±2,57 158,48 84,33 113,99
5. 172,30 ±2,53 127,72 151,27± 2,06 151,57 87,79 118,66
* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA–0,5 doză; 3. Fertilizare foliară cu 

metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de Ps. 
aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu suspensia de Ps. 
aureofascens.+ Az . chroococcum + Microcom VA, 0,5 doza.

Cum a fost stabilit în alte experiențe efectuate de noi în complexul de vegetație a 
IGFPP al AŞM, aplicarea suspensiei tulpinilor de microorganisme în comun cu doza 
înjumătăţită de Microcom-VA sporeşte accesibilitatea elementelor nutritive pentru plante 
[14]. Rezultatele prezentate în articolul dat încă odată ne demonstrează că, bacteriile 
PGPR îmbunătăţesc regimul nutritiv a plantelor, iar finalizarea la timp a creşterii şi 
maturizării lăstarilor este una din condiţiile de bază pentru formarea rezistenţei la ger a 
plantelor de viţă de vie. Sporirea evidentă a gradului de maturare a ţesuturilor lemnului 
anual la plantele tratate ţine de intensificarea proceselor de acumulare a substanţelor 
de rezervă, îndeosebi celor protectoare. Efectul dat poate fi din cauza îmbunătăţirii 
activităţii fotosintetice la plante. 

Un aspect destul de larg a reacţiilor de răspuns a viţei de vie la aplicarea 
îngrăşămintelor, identificate de către mulţi cercetători, este strâns legat de productivitate. 
Calitatea şi cantitatea recoltei de struguri este indicatorul definitoriu după care se judecă 
eficacitatea unei metode agrotehnice. Evidenţa recoltei după variantele experienţelor a 
fost efectuată în fiecare an după următorii indici: cantitatea medie a strugurilor pe o 
plantă, greutatea medie a unui strugure, recolta medie pe plantă.

tab.4. efectul fertilizării foliare asupra cantităţii recoltei viţei-de-vie s. codrinschii, 
lotul experimental al igFpp, a.2012.

varianta cantitatea medie 
a strugurilor pe 

planta

greutatea medie 
a 1 strugure, g.

recolta
% de zahărmedie/planta

kg.
% faţă de 

martor
1. * 22,43±4,18 69,44±1,16 1,68 100 18,0±0,25

2. 19,60±6,59 94,62±1,99 2,01 119,60 19,0±0,24
3. 28,90±8,07 111,15±3,66 3,21 190,84 19,2±0,34
4. 25,43±5,76 113,70±3,03 2,89 171,77 19,45±0,25
5. 21,90±4,89 128,40±2,06 2,51 149,25 19,71±0,13
* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA - 1 doză; 3. Fertilizare foliară cu 

metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de  
Ps. aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară cu Microcom –VA,  
0,5 doza + Biosurfactant.
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Analizând datele căpătate de noi sa observat ca în varianta tratată cu Microcom-VA, 
1 doză, cantitatea medie a strugurilor pe plantă este mai mică decât în varianta martor 
(tab.4). Acest indice este o verigă importantă pentru calcularea recoltei, dar nu poate să 
reflecte direct eficacitatea preparatului. Formarea mugurilor de rod la viţa de vie are loc 
în perioada de vegetaţie a anului precedent, iar ameliorarea regimului nutritiv în anul 
curent poate contribui doar la dezvoltarea suplimentară a ochilor de iarna [6]. Probabil 
acest lucru a avut loc sub influența metaboliților bacterieni, unde cantitatea medie de 
struguri pe tufă sa majorat pâna la 25,43 şi 28,9 (în varianta martor - 22,43).

Fertilizarea plantelor a influenţat mai evident greutatea strugurilor, unde se atestă 
o majorare considerabilă în variantele tratate, fapt ce a influenţat şi sporirea recoltei 
medii pe plantă. În toate variantele fertilizate recolta medie pe o plantă a depăşit 
varianta martor, în special după fertilizarea cu metaboliţii bacterieni aparte şi în comun 
cu Microcom-VA (corespunzător 190.84 şi 171.77 % faţă de martor).

Determinarea conţinutului de zahăr în boabe a demonstrat tendinţa îmbunătăţirii 
calităţii strugurilor, în special în variante cu aplicarea comună a Microcom-ului cu 
metaboliţii bacterieni şi biosurfactant – 19,45 şi 19,71%. Soiul Codrinschii este un 
soi tehnic iar sporirea conţinutului de zahăr este foarte importantă pentru obţinerea  
unui vin calitativ. 

Condiţiile climatice şi procedeele agrotehnice efectuate la timp în a. 2013 a contribuit 
la formarea unei roade mai bune faţă de anul precedent. Dar tendinţele menţionate în 
a.2012 în general s-a păstrat. Semnificativ a crescut greutatea medie a unui strugure, 
corespunzător şi recolta medie/planta, în special după aplicarea metaboliţilor bacterieni 
- 6,74 kg/planta, şi suspensia bacteriană cu Microcom-VA - 6,5 kg/planta (tab. 5).  
Se observă tendinţă la sporirea conținutului de zahăr în boabe după fertilizarea plantelor 
cu Microcom-VA și metaboliții bacterieni.

tab. 5. efectul fertilizării foliare asupra cantităţii recoltei viţei-de-vie s. codrinschii, 
lotul experimental al igFpp, a. 2013.

varianta cantitatea medie a 
strugurilor pe planta

greutatea medie 
a 1 strugure. g

recolta
%

de zahărmedie/plantă, 
kg.

% față de 
martor

1. 39,16 ± 9.35 127,28 ± 1.40 4,98 100 18,4± 0,24
2. 35,08 ± 3.06 167,26 ± 3.15 5,86 117,69 18,6± 0,34
3. 43,10 ± 1.56 156,44 ± 1.73 6,74 140,42 18,6±0,12
4. 34,99 ± 2.02 161,18 ± 1.78 5,64 113,25 18,4±0,16
5. 40,44 ± 3.86 160,68 ± 1.58 6,5 130,35 18,3±0,25

* 1. Martor; 2. Fertilizare foliară cu Microcom-VA–0,5 doză; 3. Fertilizare foliară cu 
metaboliţii de Ps. aureofascens + Az chroococcum; 4. Fertilizare foliară cu metaboliţii de  
Ps. aureofascens.. + Az. chroococcum + Microcom-V; 5. Fertilizare foliară u cu suspensia de 
Ps. aureofascens.+ Az . chroococcum + Microcom VA, 0,5 doza.

Așadar, rezultatele cercetărilor prezentate au demonstrat efectul benefic a 
derivatelor bacteriene (metaboliții și suspensii) asupra unele procese, care au tangență 
la productivitatea viței de vie. Acest fapt poate fi explicat prin acţiunea stimulatoare a 
PGPB asupra regimului nutritiv a plantelor de vița de vie.
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concluzii:
1. A fost demonstrat, ca aplicarea dozei înjumătăţită a complexului de microelemente 

Microcom-VA cu metaboliţii sau suspensii a bacteriilor Pseudomonas aureofascens 
şi Azotobacter chroococcum în faze critice de dezvoltare a plantelor a contribuit la 
sporirea conţinutului de pigmenţi fotosintetici în frunzele viței de vie, creşterea şi 
maturizarea lăstarilor, calităţii şi cantităţii recoltei.

2. Utilizarea suspensiilor și metaboliților ai microorganismelor oferă posibilitatea 
de a reduce de două ori cantitatea totală de microelemente din complexul Microcom-
VA, care reduce riscul posibilei poluări a mediului în timpul utilizării îngrășămintelor 
chimice, precum și reducerea costurilor îngrășămintelor.

 3. Rezultatele obținute au permis să se presupună că complexul de microelemente 
Microcom- VA, aplicat împreună cu produsele microbiene, contribuie la realizarea mai 
completă a potențialului genetic de productivitate și a rezistenței la iarnă.
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