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Introducere

Aminoacizii  din sol au origine diferită, o parte din ei rezultând din  activitatea 
vitală a microorganismelor, prin descompunerea reziduurilor vegetale şi animale. 
Imobilizaţi de particulele de sol ei reprezintă o sursă importantă de azot, pentru micro-
organisme, plante şi animale [2,3,8,11]. Acumularea aminoacizilor cât şi cea a carbo-
nului caracterizează procesul de formare a solului şi re ectă intensitatea evenimentelor 
biochimice, proprii proceselor catabolice şi anabolice. Sporirea rezervelor de azot mo-
bil în fracţia organică a solului contribuie la formarea noilor acizi humici [12, 13 ].   În 
rezultatul cercetărilor efectuate cu C14 a fost con rmat faptul, că aminoacizii (mai ales 
cei ce conţin structuri aromatice şi heterociclice, cum ar  : triptofanul, fenilalanina, 
tirozina) se includ în structura humusului [9]. Componenţa şi cantitatea aminoacizilor 
este diferită în funcţie de starea ecologică a solului şi se consideră un indice important 
de fertilitate  a solului [6,9,10].

În lucrarea de faţă se prezintă analiza comparativă a fondului de aminoacizi liberi 
în soluri cultivate cu culturi furajere. 

Materiale şi metode

Ca obiecte  de studiu  au servit 4 variante de cernoziom carbonat cu  2,30-3,10% 
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de humus: 1-martor, 2- fond mineral (îngrăşăminte minerale , calculate pentru valori-
 carea a 2,5% radiaţiei active fotosintetizante (RAF), 3-fond organic (gunoi de grajd), 
4-fond organic*(gunoi de grajd + siderate + resturi vegetale).  Conţinutul  de P205 în 
stratul de 0-30 cm este de 3,7 mg/100 g sol absolut uscat, de K2O – 19,1 şi de NO3 
- 1,43. pH – ul în sol este slab bazică (7,8), greutatea speci că a solului – 2,6g/cm3, 
porozitatea 50-60%, masa volumetrică 1,06-1,30 g/cm3. Investigaţiile s-au petrecut în 
primăvara anului 2007 în rotaţia a doua a unui asolament  cu 7 sole de culturi furajere, 
amplasat într-o experienţă de câmp la Baza Experimentală a AŞ „Biotron”  (tab.1). 

Tabelul 1. Schema rotaţiei culturilor  furajere şi a fertilizării lor.

Anii
Variantele

1-Martor 2-Fond mineral 3-Fond organic 4-Fond organic *

1995, 
2002
1996, 
2003

1997, 
2004

1998, 
2005

1999, 
2006

2000, 
2007

2001, 
2008

Sfeclă/ furaj

Porumb/furaj

Grâu de toamnă

Soia/boabe

Orz de toamnă

Porumb/grăunţe

Grâu de toamnă

N282P94K564

N145P68K145

N156P68K110

N96P64K0

N156P68K0

N156P68K110

N156P0K0

gunoi/grajd 10 t/
ha=N90P27K235

Acţiune remanentă= 
N90P13K70

Acţiune remanentă 
=N45P10K47

Acţiune remanentă 
=N0P0K0

Acţiune remanentă 
=N0P0K0

gunoi/grajd 10 t/
ha=N90P27K235

Acţiune remanentă
 =N90P13K70

Similar cu var.3

Similar cu var.3

Similar + siderate de 
mazăre sub roada anului 

1998, 2005 
=N35P35K36

Similar + paie de soia= 
N27P34K22 sub roada 

anului 1999, 2006 .
Similar + paie de orz  

=N27P34K22

gunoi/grajd 10 t/
ha=N90P27K235

Similar + paie de grâu 
sub roada anului  2002, 

2009 .

Îngrăşămintele s-au introdus în aşa mod ca după conţinutul cantitativ de NPK din 
sol variantele fertilizate   să  e echivalente. Probele de sol s-au prelevat primăvara de la 
adîncimea de 0-20 cm [7 ]; s-au pregătit şi s-au analizat la conţinutul cantitativ şi cali-
tativ al aminoacizilor liberi din sol [5] la analizatorul automat  AAA-339M. Determina-
rea  carbonului  şi a azotului  a fost efectuată  după Tiurin [1], iar prelucrarea statistică 
a datelor - după Dospehov [4 ]. Ca etalon în evaluarea acizilor aminici a variantelor 
studiate a servit  cenoza naturală şi capacitatea ei de acumulare a aminoacizilor. 

Rezultate şi discuţii

Rezultatele au demonstrat, că în cernoziomul variantelor experimentale studiate 
cantitatea aminoacizilor liberi variază între 139,7 şi 219,8 mg/100 g sol  absolut uscat 
(tab.2). Cea mai mare cantitate de aminoacizi liberi a fost depistată în solul variant-
elor 3 şi 4 (219,8 şi 218,8 mg/100 g sol), iar cantitatea minimă - în solul nefertilizat al 
martorului (139,7 mg). Nici în una din variantele experimentale nu s-a depistat o ase-
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menea cantitate de aminoacizi liberi  ca în solul de ţelina (686,9 mg/100g sol). Prin ur-
mare,  cantitatea aminoacizilor liberi din sol depinde de  compoziţia şi starea ecologică 
a solului şi este cu atât mai mare, cu cât este mai mare cantitatea substanţei organice. 
Impactul tipului de fertilizare asupra cantităţii aminoacizilor liberi este nesemni cativ 
şi doar la fertilizarea îndelungată a solului cu substanţe organice  se observă o tendinţă 
de sporire a fondului de aminoacizi liberi.

În total au fost identi caţi 18 aminoacizi (tab.2), mai semni cativ  ind aminoa-
cizii: aspartic; glutamic, alanina, şi glicina, care constituie în sumă 48-55% din suma 
aminoacizilor liberi depistaţi. Cantităţile maxime ale majorităţii aminoacizilor liberi se 
înregistrează în solul fertilizat cu substanţe organice, doar metionina în cea mai mare 
cantitate a fost înregistrată în solul care a bene ciat de substanţe neorganice, iar histidi-
na şi  aminoacidul γ- aminobutiric au fost identi caţi in solul nefertilizat al martorului. 
Cantitatea majorităţii aminoacizilor (serina, leucina, prolina, treonina, lizina, valina, 
arginina şi izoleucină) a fost mai mică de 16 mg/100g sol a.u. Cota parte a  ecăruia din 
ei  în fondul total de aminoacizi consituie 2,43- 7,08%.

Ponderea aminoacizilor neesenţiali în suma totală de aminoacizi  a constituit 41,77-
66,11%. Cantităţile minime ale acizilor neesenţiali  au fost depistate în solul nefertilizat 
al martorului şi în сel сu substanţe minerale, iar cele maxime - în solul fertilizat cu 
substanţe organice  şi în сel al ţelinii. Masa aminoacizilor esenţiali constituie 28,91-
35,96% şi. Cuanti carea aminoacizilor după proprietăţi a stabilit, că majoritatea ami-
noacizilor au însuşiri neutre, amfotere ( 47,76-54,67%), apoi acide (23,49-33-53%) 
şi bazice (7,00-9,67%). Aminoacizii ciclici constituie 13,32-26,00%, cei heterociclici 
-7,46-11,92% şi cei  aromatici - 2,88-3,83%. Mărimea şi spectrul rezervelor de ami-
noacizi  diferă considerabil în funcţie de condiţiile şi de componenţa mediului, precum 
şi de intensitatea utilizării aminoacizilor liberi de către diferite organisme; mărimile 
maxime  ind înregistrate în solurile bogate în substanţă organică.

În variantele de sol studiate cea mai mare parte de azot aminic a fost înregistrată în 
solul ţelinii, iar în variantele experimentale, ponderea lui creşte de la solul nefertilizat 
spre сel fertilizat сu îngrăşăminte organice. Determinarea raportului C:N, care serveşte 
ca indice de înnobilare a humusului cu azot  a arătat că în solul nefertilizat el constituie 
5,80; in solul fertilizat cu substanţe neorganice - 4,90, iar în variantele cu substanţe 
organice (variantele 3 şi 4) acest raport este de 6,0  şi de 4,70 corespunzător. În solul 
ţelinii acest indice este de 2,17.

Analiza a relevat, că în extractele din variantele studiate amoniac se conţine în 
proporţii de 12,5-30,9 mg, cantitatea maximă găsindu-se în solul martorului şi  consti-
tuind pierderile neproductive de azot. 

Tabelul 2. Fondul aminoacizilor liberi din solul  culturilor furajere, mg/100 g sol

Aminoacizii

                      V a r i a n t e l e

Martor Fond mineral Fond organic
Fond 

organic *
ţelină

Aspartic 23,90±0,26 29,30±0,16 38,00±0,24 27,00±0,25 113,50±1,02

Treonină   7,00±0,18   8,40±0,06 10,90±0,16 11,10±0,15   37,40±0,42

Serină   9,70±0,12  12,00±0,18 13,40±0,12 15,50±0,14   36,40±0,32

Glutamic 19,80±0,15  25,50±0,36 35,70±0,33 24,40±0,23   95,70±0,11



137

Prolină  5,40±0,02    8,80±0,24 10,00±0,12 14,10±0,24   52,20±0,43

Glicină 11,30±0,07  14,90±0,25 18,70±0,16 24,80±0,22   94,40±0,63

Alanină 21,40±0,09  25,30±0,35 28,50±0,24 27,90±0,32   46,30±0,44

Valină  5,10±0,04    6,40±0,15  9,00±0,16 11,30±0,13   29,60±0,25

Cisteină  1,90±0,02   3,00±0,07  3,40±0,05  3,40±0,04     8,70±0,16

Metionină  1,60±0,06   2,60±0,06  2,10±0,03  1,90±0,03   24,00±0,14

Izoleucină  3,40±0,04   7,20±0,05  7,10±0,12  9,00±0,16   22,60±0,15

Leucină  4,90±0,06  11,20±0,14 12,60±0,15 15,20±0,12   42,60±0,35

Tirozină  2,00±0,05    2,00±0,04  4,30±0,03  1,90±0,03     6,90±0,06

Fenilalanină  2,10±0,04    3,80±0,04 4,10±0,07  4,10±0,04    12,9±0,24

ү -aminobutiric  3,90±0,06    2,10±0,05  1,40±0,02  1,30±0,03   1,90±0,02

Lisină  7,20±0,04    7,00±0,06  7,80±0,08  9,60±0,12   29,10±0,22

Histidină  4,10±0,06    3,80±0,04  3,90±0,07  4,50±0,13   13,50±0,15

Arginină  5,00±0,08    8,00±0,14  9,00±0,20  1,20±0,02   19,00±0,18

Amoniac 30,90±1,10   21,30±0,36 12,50±0,21 28,70±0,54   23,80±0,45

aminoacizilor 139,70±5,03 181,00±7,78 219,80±7,47 218,8±6,35 686,9±18,55

Azot aminic,% 
din azotul total

43,73±1,75 58,98±2,54 74,59±2,91 57,31±2,18 82,71±3,39

Humus,% 2,50±0,07 2,60±0,09 3,00±0,04 3,10±0,04 3,11±0,04

C:N 5,80 4,90 6,00 4,70 2,17

Substanţa organică  a solului este purtătorul principalelor lui însuşiri. Pierzând din 
substanţa organică, inclusiv din fondul de aminoacizi, solurile pierd şi proprietăţile lor 
esenţiale şi, în primul rând, pe cele biologice. 

Concluzii

1. Fondul aminoacizilor liberi din solurile arabile studiate constituie 139,7-219,8 
mg/100 g s.a.u., cedând cu mult solurilor indigene de ţelină (686,9 mg). 

2. Impactul asolamentului asupra acumulării aminoacizilor e foarte mic şi doar la 
fertilizarea îndelungată cu substanţe organice în sol se creează o tendinţă de sporire a 
fondului lor. Solurile cu un raport  de C:N mai mic conţin cantităţi sporite de aminoa-
cizi.

3. Spectrul aminoacizilor liberi din sol cuprinde 18 aminoacizi cu dominarea ce-
lui aspartic, glutamic, alaninei şi glicinei.  Cea mai mică pondere în constituirea fondu-
lui total l-au avut metionina, cisteină, tirozină, fenilalanină şi γ-aminobutiric.

Bibliogra e

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М. Из-во
       МГУ,1970,490 с.
2. Dejens Bradley P., Schipper Louis A., Sparling graham P., Vojvodic-Vukovic Maja. Decreases 

in organic C reserves in soils can reduce the catabolic diversity of soil  microbial communities. Soil. Biol. 
And Biochem. 2000, 32, Nr.2, c.189-196.

3. Dimova S., Vassileva V., Gigova L.,Ignatov G. Role of the enantiomeric forms of tryptophan 
and phenylalanine in the nodulation and nitrogen- xing ability of Rhizobium Galegae-Galega orientalis 



138

symbiotic system. Докл. Бълг.АН.,1999, 52, №7-8,С.67-70
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опытa. Москва, «Колос»,1990, 416 с 
5. Козаренко Т.Д., С.Н.Зуев, Муляр Н.Ф. Ионообменная хроматография аминокислот. Наука, 

Новосибирск,1981,312 с.
6. Крупенников И.А., Боинчан Б.П. Чернозёмы и экологическое земледелие. Кишинёв, 

«Штиинца», 2004, 288 с.
7. Meтоды почвенной микробиологии и биохимии,Москва. МГУ, 1991 г, 382 с.
8. Tejima Kouhei, ArimaYasuhiro,Yokoyama Tadashi, Sekimoto Hitoshi. Composition of amino ac-

ids, organic acids, and sugars in the peribacteroid space of soybean root nodules. Soil.Sci and Plant.Nutr, 
2003, 49, Nr.2, C.239-247. 

9. Туев Н.А. Микробиологические процессы гумусообразования, Москва, ВО 
«Агропромиздат», 1989, 233 с.

10. Свирскене А. Микробиологические и биохимические показатели при оценке антропогенного 
воздействия на почвы// Почвоведение, 2003,  №2, С.202-210.

11. Фокин А.Д. О роли органического вещества почв в функционировании  природных и с/х 
экосистем// Почвоведение, 1994, №4, с.40-45

12. Шарафутдинова О.Д. Микрофлора и свободные аминокислоты лесных почв Среднего 
Поволжья// Aктуальные экологические проблемы Республики Татарстан. Мат-лы 4-й респ.конф., 
Казань, 2000, С.122.

13. Звягинцев Д.Г., Шапoвалов А.А., Пуцикин Ю.Г., Степанов А.Л., Лысак Л.В, Буланкина М.А.    
Устойчивость гуминовых кислот к микробной деструкции// Вестник МГУ, сер.17, 2004, с.44-47.

Articolul este prezentat de academicianul V. Rudic

STABILIREA PARAMETRILOR OPTIMI DE RECUPERARE 
A COMPLEXULUI ENZIMATIC PECTOLITIC DIN LICHIDUL 
CULTURAL AL TULPINII PENICILLIUM VIRIDE CNMN FD 04 
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Svetlana Labliuc,  Maria Stratan
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Preparatele enzimatice cu acţiune pectolitică au aplicaţii majore la ameliora-
rea procesului de extracţie a uleiurilor volatile şi a principiilor medicamentoase din 
ţesuturile plantelor eterooleaginoase şi medicinale, la fabricarea sucurilor şi conservelor 
din fructe şi legume, în vini caţie, patiserie, cofetărie, la producerea furajelor combi-
nate şi înnobilarea nutreţurilor aspre etc. [2, 4, 6, 9].

La scară industrială pentru obţinerea preparatelor pectolitice sunt utilizate, în spe-
cial, diverse tulpini de micromicete care produc enzime extracelulare, ceea ce simpli că 
considerabil procesele de separare, puri care a preparatelor enzimatice. Pentru izolarea 
enzimelor din mediul de cultivare a producătorilor sunt folosite metode de precipitare 
cu solvenţi organici (acetonă, alcool izopropilic, alcool etilic) sau săruri minerale, ur-
mate de  ltrare, dializă, electroforeză, cromatogra e, concentrare şi lio lizare [12]. 
Acetona care este toxică, de regulă, nu este recomandată pentru obţinerea preparatelor 
enzimatice destinate industriei alimentare şi medicinii [10, 11]. În aceste scopuri se 
foloseşte alcoolul etilic sau sulfatul de amoniu.

În cadrul unor studii comparative s-a stabilit că sedimentarea enzimelor pectolitice 
cu alcool etilic este mai efectivă, pierderile de activitate  ind mai puţin semni cative 
faţă de sedimentarea cu sulfat de amoniu [5]. 


