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1. INTRODUCERE 

 

În structura actuală mondială de culturi agricole predomină speciile cerealiere (48%) 

şi cele tehnice (21%), în defavoarea culturilor de leguminoase, care ocupă numai 11% din 

suprafaţa arabilă cultivată pe Terra. Dacă suprafaţa de leguminoase s-ar dubla, s-ar reduce 

cu cel puţin 50% necesarul de îngrăşăminte cu azot, iar costurile de producţie ar scădea cu 

cel puţin 30%. De asemenea, creşterea suprafeţelor cu culturi de leguminoase ar duce şi la o 

echilibrare a balanţei energo – proteice, prin mărirea producţiei de proteină vegetală. 

În fiecare an, se produc peste 100 milioane tone de îngrăşăminte cu azot, cu un cost 

de peste 70 miliarde dolari. De asemenea, aceeaşi cantitate de azot este realizată de speciile 

de leguminoase, prin procesul de simbioză cu bacteriile fixatoare de azot. Această cantitate 

de azot biologic ar acoperi necesarul de azot pentru o suprafaţă de cel puţin 450 milioane 

hectare, cultivată cu diverse culturi agricole, reprezentând aproape 30% din suprafaţa 

mondială arabilă. 

Beneficiile economice şi de mediu ale fixării azotului pot fi sintetizate în următoarele 

direcţii: profitabilitate, eficienţă energetică, nutriţia plantelor şi securitatea omului, calitatea 

mediului, agricultură sustenabilă. 

În contextul general privind influenţa condiţiilor naturale şi tehnologice asupra 

activităţii de fixare a azotului în ecosistemele naturale şi cultivate, scopul principal al 

cercetărilor efectuate l-a constituit studiul eficacităţii inoculării bacteriene al speciilor de 

leguminoase, asupra producţiei şi calităţii furajului, atât la nivelul culturilor pure dar şi al 

culturilor asociate, evaluarea capacităţii de producţie şi de fixare a azotului a unor specii de 

leguminoase de pajişti, cultivate în cultură pură şi în asociaţie cu unele specii de graminee 

de pajişti. 

În perioada desfăşurării cercetărilor ne-am propus, de asemenea, atingerea 

următoarele obiective specifice: 

 determinarea potenţialului de producţie (masă verde şi substanţă uscată) a unor 

specii de leguminoase perene, semănate în cultură pură şi în amestec, în contextul aplicării 

unor input-uri tehnologice (inoculare bacteriană şi fertilizare minerală cu azot); 
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 studiul evoluţiei compoziţiei floristice la amestecurile de leguminoase şi 

graminee de pajişti, în funcţie de input-urile tehnologice aplicate; 

 determinarea cantităţii de NFB şi a ratei de fixare a azotului biologic la culturile 

pure şi în amestec de leguminoase, în funcţie de input-urile tehnologice aplicate; 

 evaluarea cantitativă a efectului potenţării inoculării bacteriene asupra capacităţii 

de fixare a azotului la leguminoasele studiate; 

 estimarea cantităţii de NFB rămasă în rizosferă la dispoziţia culturilor de 

leguminoase, în timpul anilor de vegetaţie, cât şi a cantităţii de NFB rămasă în sol la 

dispoziţia culturilor care urmează în rotaţie. 

În ceea ce priveşte cercetările, acestea s-au efectuat în perioada 2012-2014 la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara, în cadrul Centrului de Cercetări pentru Pajişti şi Plante Furajere. 

Teza de doctorat este structurată în 8 capitole, cu o bibliografie specifică domeniului 

de studiu, cu un număr de 33 tabele şi 120 figuri. 

În realizarea tezei de doctorat, am beneficiat de o îndrumare deosebit de competentă, 

din partea ambilor conducători ştiinţifici, respectiv a doamnei  Prof. univ. dr. ROXANA 

VIDICAN cât şi a domnului Prof. univ. dr. NECULAI DRAGOMIR, cărora le mulţumesc 

pe această cale, datorându-le o profundă recunoştinţă şi consideraţie. 

Tot pe această cale doresc să mulţumesc colectivului de cercetători de la Staţiunea de 

Cercetare Dezvoltare Pentru Pajişti Timişoara, colectivului de la Staţiunea Didactică 

Experimentală a U.S.A.M.V.B. Timişoara, pentru colaborarea deosebită pe care am avut-o, 

colectivului de la disciplina Producerea şi Conservarea Furajelor, doamnei Gherasim 

Voichiţa de la disciplina de Nutriţie şi alimentaţie animală, doamnei matematician 

Constantina Chiper, care m-a ajutat în realizarea unor determinări şi analize de calcul 

statistic, doamnei Prof. univ. dr. Georgeta Raţă, de la catedra de limbi străine a 

U.S.A.M.V.B. Timişoara. 

Nu în ultimul rând doresc să le mulţumesc din suflet foştilor doctoranzi Coman 

Marius, Dorin Gaitin, şi Andreea Ghica, pentru ajutorul acordat atunci când am avut mare 

nevoie, precum şi celor pe care nu i-am enunţat aici, dar care, într-un fel sau altul, mi-au fost 

alături şi m-au sprijinit, aducându-şi aportul în realizarea acestei lucrări. 
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2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

În contextul general privind influenţa condiţiilor naturale şi tehnologice asupra 

activităţii de fixare a azotului în ecosistemele naturale şi cultivate, scopul principal al 

cercetărilor efectuate l-a constituit evaluarea capacităţii de producţie şi de fixare a azotului a 

unor specii de leguminoase de pajişti, cultivate în cultură pură şi în asociaţie cu unele specii 

de graminee de pajişti. 

Obiectivele specifice ale cercetărilor sunt: 

1. Determinarea potenţialului de producţie şi al calităţii furajului, al unor specii de 

leguminoase perene, semănate în cultură pură şi în amestec, în contextul aplicării unor 

input-uri tehnologice (inoculare bacteriană şi fertilizare minerală cu azot); 

2. Evoluţia compoziţiei floristice a perimetrului studiat în funcţie de input-urile 

tehnologice aplicate; 

3. Estimarea NFB şi a ratei de fixare a azotului biologic, precum şi a cantităţii de 

NFB rămasă în sol la dispoziţia culturilor care urmează; 

4. Efectului potenţării inoculării bacteriene asupra capacităţii de fixare a N la 

leguminoasele studiate. 

 

3. AMPLASAREA EXPERIENŢEI 

 

Cercetările s-au efectuat în perioada 2012-2014 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, în cadrul 

Centrului de Cercetări pentru Pajişti şi Plante Furajere. 

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a aplicat un dispozitiv experimental 

polifactorial, cu următoarele graduări: 

A – Inoculare bacteriană 

  a1 = neinoculat 

  a2 = inoculat 
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B – Fertilizare cu azot 

  b1 = nefertilizat 

  b2 = N100 

C – Specii de leguminoase (în cultură pură şi asociată) 

  c1 = Medicago sativa (Ms) 

  c2 = Lotus corniculatus (Lc) 

  c3 = Medicago sativa (50%) + Dactylis glomerata (50%) (Ms + Dg) 

  c4 = Lotus corniculatus (50%) + Lolium perenne (50%) (Lc + Lp) 

  c5 = Medicago sativa (25%) + Lotus corniculatus (25%) + Dactylis glomerata   

                   (25%) + Lolium perenne (25%) (Ms + Lc + Dg + Lp) 

Amplasarea în câmp a dispozitivului experimental s-a efectuat după metoda 

parcelelor subdivizate, în 4 repetiţii, cu următoarele date tehnice: 

 nr. total de variante experimentale: 2 x 2 x 5 = 20 

 nr. total de parcele experimentale: 4 x 2 x 2 x 5 = 80 

 suprafaţa unei parcele: 4 x 5 = 20 m
2
 

 suprafaţa recoltabilă: 3 x 4 = 12 m
2
 

În acelaşi timp cu amplasarea în câmp s-a realizat şi o experienţă, cu aceeaşi structură 

de factori experimentali, în vase de vegetaţie, în vederea efectuării unor observaţii şi analize 

la nivelul rizosferei (cantitatea de rădăcini, capacitatea de nodulare).  

 

4. MATERIAL BIOLOGIC 

 

Materialul biologic folosit la semănat a fost format din soiuri autohtone, pentru 

fiecare specie: soiul Magnat (I.C.D.A. Fundulea) pentru Medicago sativa; Danitim 

(S.C.D.P. Timişoara) pentru Lotus corniculatus; Poiana (I.C.D.P. Braşov) pentru Dactylis 

glomerata şi soiul Timiş 81 (S.C.D.P. Timişoara) pentru Lolium perenne. Înainte de 

semănat, s-a verificat capacitatea de germinaţie a seminţelor, în funcţie de care s-au stabilit 

normele de semănat, astfel: 

 c1 = Medicago sativa (22 kg/ha) 

 c2 = Lotus corniculatus (20 kg/ha) 

 c3 = Medicago sativa (11 kg/ha) + Dactylis glomerata (18 kg/ha) 
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 c4 = Lotus corniculatus (10 kg/ha) + Lolium perenne (16 kg/ha)  

 c5 = Medicago sativa (5,5 kg/ha) + Lotus corniculatus (5 kg/ha) +  

            Dactylis glomerata (9 kg/ha) + Lolium perenne (4 kg/ha)  

Pentru realizarea inoculării bacteriene s-au folosit tulpini specifice ameliorate, 

realizate de Laboratorul de biotehnologii vegetale, din cadrul Centrului de Cercetări pentru 

Pajişti şi Plante Furajere (Prof. dr. Neculai Dragomir): MS – 36 (Sinorhizobium meliloti) şi 

LC – 145 (Rhizobium loti). Aceste tulpini bacteriene au fost multiplicate pe mediu de agar. 

Analizele pentru determinarea conţinutului de Nt, din plantă şi sol, s-au efectuat prin metoda 

Kjeldahl, iar pentru determinarea NFB s-a analizat şi conţinutul unor forme de azot (N – 

NO3
-
 şi N – NH4

+
), prin metoda spectofotometrică. 

 

5. METODE DE INTERPRETARE A DATELOR 

 

Analizele pentru determinarea conţinutului de Nt, din plantă şi sol, s-au efectuat prin 

metoda Kjeldahl, iar pentru determinarea NFB s-a analizat şi conţinutul unor forme de azot 

(N – NO3- şi N – NH4+), prin metoda spectofotometrică. Cantitatea de Nt din plantă s-a 

raportat la producţia de SU, iar cantitatea de Nt din sol (0-30 cm) s-a raportat la cantitatea 

de sol (30 t/ha). 

Pentru interpretarea rezultatelor, datele de câmp privind producţiile de fitomasă 

furajeră (masă verde, substanţă uscată) au fost analizate prin metoda analizei varianţei 

(testul ANOVA). 

6. REZULTATE ŞI CONCLUZII 

 

În urma studiilor şi cercetărilor efectuate, privind influenţa condiţiilor naturale şi 

tehnologice asupra activităţii de fixare a azotului în ecosistemele naturale şi cultivate au 

reieşit următoarele concluzii: 

 Referitor la producţiile cumulate din timpul primului an de vegetaţie, din aceste date 

rezultă că nivelul de producţie a înregistrat valori între 3,70-7,35 t/ha SU. Dacă se 

raportează aceste date la cultura pură de leguminoase se constată că la variantele semănate 

sub formă de amestecuri simple cu cele două graminee perene producţia a crescut, în medie, 
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cu 36%, iar la varianta semănată în amestec complex, cu toate cele 4 specii de leguminoase 

şi graminee perene, producţia a crescut în medie cu 70%. 

 Şi în cazul producţiei totale obţinută în primul an de vegetaţie, varianta fertilizată cu 

azot nu a înregistrat o creştere semnificativă a producţiei de substanţă uscată. Această 

constatare este în concordanţă şi cu multe alte studii efectuate care au demonstrat 

ineficacitatea aplicării îngrăşămintelor cu azot în primul an de vegetaţie la speciile de 

leguminoase perene semănate în cultură pură sau în amestec cu specii de graminee perene.  

 În ceea ce priveşte influenţa inoculării bacteriene asupra producţiei totale de SU, 

realizată în primul an de vegetaţie, se demonstrează efectul pozitiv al acestei măsuri asupra 

culturilor de leguminoase de pajişti semănate în monocultură sau în amestec, deşi sporurile 

de producţie faţă de varianta martor nu sunt asigurate statistic.  

 Studiul interacţiunii inoculare x fertilizare cu azot asupra producţiei totale de SU, din 

primul an de vegetaţie, demonstrează că aplicarea îngrăşămintelor cu azot are o influenţă 

depresivă asupra eficacităţii inoculării bacteriene a leguminoaselor, dar diferenţa de 

producţie este nesemnificativă. Dintre cele 4 categorii de interacţiuni, ale celor 2 factori 

studiaţi, varianta inoculată, dar nefertilizată realizează producţia cea mai mare, cu sporuri de 

3-7% mai mari decât celelalte tipuri de interacţiuni. 

 Rezultatele obţinute în primul an de vegetaţie, raportate la producţia totală de SU, 

demonstrează efectul pozitiv al inoculării bacteriene a leguminoaselor (semănate atât în 

cultură pură cât şi în amestec) asupra producţiei de SU. În funcţie de specie şi de modul de 

cultivare limitele producţiilor au avut valori cuprinse între 3,59-7,06 t/ha SU la variantele 

neinoculate şi între 3,81-7,64 t/ha SU la variantele inoculate. Sporurile medii realizate prin 

inoculare bacteriană faţă de variantele neinoculate au înregistrat valori între 6-8%. 

 Efectul cumulat al fertilizării cu azot asupra producţiei totale realizate în primul an de 

vegetaţie la culturile studiate demonstrează că această măsură duce la o uşoară creştere a 

producţiei, cu sporuri cuprinse între 3-6%, faţă de variantele nefertilizate, dar 

nesemnificative statistic. 

 Din analiza producţiilor totale obţinute în primul an de vegetaţie privind efectul 

factorilor studiaţi asupra producţiilor de SU rezultă următoarele:  
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 cele două surse de azot folosite de plante (azotul nitric din îngrăşămintele 

aplicate şi azotul fixat pe cale biologică) sunt dependente de specia de plantă şi de 

inocularea bacteriană aplicată; 

 în cazul culturii pure de lucernă producţia de furaj nu a fost influenţată negativ 

prin aplicarea fertilizării cu N100 la varianta inoculată faţă de varianta neinoculată; 

 în cazul ghizdeiului se constată o uşoară scădere a producţiei, de la 5,17 t/ha 

SU la 4,78 t/ha SU, de la variantele fertilizate cu N100 la variantele fertilizate şi inoculate; 

 în cazul culturilor asociate efectul negativ al azotului asupra inoculării 

bacteriene este mai pronunţat la amestecurile simple dintre leguminoasele şi gramineele 

studiate în comparaţie cu amestecul complex. 

 Rezultatele de producţie obţinute în anul al doilea de vegetaţie demonstrează efectul 

direct, mult mai puternic decât în primul an de vegetaţie, a factorilor studiţaţi asupra 

potenţialului de producţie la culturile de leguminoase perene furajere, semănate în cultură 

pură sau în amestec cu unele specii de graminee perene. În timpul celui de-al doilea an de 

vegetaţie s-au realizat 5 recolte de biomasă furajeră la toate variantele studiate.  

 În anul al doilea de vegetaţie (2013) producţiile au înregistrat valori între 12,01 t/ha 

SU (la cultura pură de ghizdei) şi 15,31 t/ha SU (la cultura de lucernă + golomăţ). După 

cum se observă cultura asociată a lucernei a realizat sporuri de 12% la amestecul complex şi 

19% la amestecul simplu, în comparaţie cu varianta semănată în cultură pură. 

 În anul al doilea de vegetaţie (2013), la nivelul producţiei cumulate a celor 5 recolte, 

aplicarea fertilizării cu N100 a dus la o creştere a producţiei faţă de martor cu 1,63 t/ha SU 

(13%), spor de producţie distinct semnificativ. 

 Efectul cumulat al inoculării bacteriene asupra producţiei totale realizată în anul 2013 

evidenţiază o creştere a producţiei medii cu 0,62 t/ha SU (5%), spor distinct semnificativ din 

punct de vedere statistic. 

 Raportarea efectului interacţiunii inoculare x fertilizare cu N100 asupra producţiei 

totale obţinută în anul 2013 a evidenţiat o creştere a producţiei cu 0,94 t/ha SU (7%) faţă de 

varianta neinoculată dar fertilizată cu N100. De asemenea faţă de varianta martor (neinoculat 

- nefertilizat), varianta inoculată şi fertilizată contribuie la realizarea producţiei totale, în 

medie, cu un spor de 2,25 t/ha SU (18%), spor asigurat din punct de vedere statistic. 
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 Studiul efectului interacţiunii culturilor de pajişti şi a inoculării bacteriene a 

leguminoaselor asupra producţiei totale obţinută în anul 2013 au demonstrat efectul pozitiv 

al inoculării bacteriene la toate cele 5 tipuri de culturi, dar mai ales la cultura pură de 

lucernă, cu un spor de producţie de 1,43 t/ha SU (11,7%, distinct semnificativ) şi în cazul 

culturii de amestec complex cu un spor de producţie de 1,17 t/ha SU (8,4%, semnificativ 

statistic). 

 Efectul cumulat al fertilizării cu azot asupra producţiei totale realizate în anul 2013 a 

arătat că prin aplicarea unei doze de N100 producţia a crescut la toate culturile studiate, cu 

valori cuprinse între 11,29-13,92 t/ha SU, la variantele nefertilizate şi între 12,74-16,91 t/ha 

SU la variantele fertilizate. Sporurile obţinute prin fertilizare au variat între 1,45-3,20 t/ha 

SU, fiind asigurate statistic. 

 Efectul cumulat al interacţiunilor, evidenţiat în producţia totală obţinută în anul 2013, 

demonstrează că în condiţiile inoculării bacteriene a leguminoaselor studiate, indiferent de 

modul lor de cultivare, fertilizarea cu azot nu influenţează negativ nivelul de producţie, ci 

dimpotrivă se constată o creştere a producţiilor, cu sporuri la unele variante semnificative 

din punct de vedere statistic. Între culturile studiate s-au realizat următoarele limite de 

variaţie, funcţie de cele 2 categorii importante de interacţiuni: între 12,08-16,98 t/ha SU la 

interacţiunile dintre variantele neinoculate şi fertilizate cu N100 şi între 13,39-16,86 t/ha SU, 

la variantele inoculate şi fertilizate cu N100. 

 Anul al treilea de vegetaţie, a fost anul în care, de-alungul perioadei de vegetaţie, 

lucerna a înregistrat o vigoare foarte puternică, mai ales în varianta semănată în cultură 

pură. Aceasta a determinat şi o producţie totală de 17,84 t/ha SU, cu 4,07-9,16 t/ha SU mai 

mult faţă de celelalte culturi. Dintre variantele de amestec s-a remarcat cultura de lucernă şi 

golomăţ cu o producţie totală de 13,77 t/ha SU, dar mai scăzută faţă de lucernă cu 23,8%. 

Cultura pură de ghizdei a realizat numai 62% (11,06 t/ha SU) din producţia culturii de 

lucernă. 

 Dacă se raportează efectul fertilizării cu azot la producţia totală de SU, obţinută în 

anul al treilea, rezultă că aceasta a dus la o creştere cu 1,74 t/ha SU a producţiei, respectiv 

cu 15,5%, faţă de varianta nefertilizată, spor de producţie distinct semnificativ. 

 Rezultatele obţinute în anul al treilea de vegetaţie confirmă ipoteza enunţată anterior 

că şi în acest an inocularea bacteriană a celor două leguminoase studiate (lucerna şi 



 

 

10 
 

ghizdeiul) a influenţat producţia de SU, atât la culturile pure cât şi la amestecurile dintre 

aceste leguminoase cu speciile de graminee de pajişti. 

 Dacă se raportează la producţia totală de SU, obţinută în anul al treilea, inocularea 

bacteriană a avut o contribuţie la realizarea producţiei de 11% (spor de 1,26 t/ha SU), spor 

foarte semnificativ statistic. 

 La nivelul producţiei totale din anul al treilea, sporul de producţie obţinut ca efect al 

interacţiunii inoculare x fertilizare cu N100 a fost cu 3,27 t/ha SU (28,8%) mai mare faţă de 

interacţiunea neinoculare x fertilizare cu N100, spor distinct semnificativ. 

 Fertilizarea cu azot (N100) a celor 5 tipuri de culturi pure şi amestecuri de specii de 

leguminoase şi graminee perene a avut, şi în anul al treilea de vegetaţie, un efect pozitiv 

asupra producţiilor de substanţă uscată. 

 Din compararea variantelor nefertilizate cu cele fertilizate, la nivelul producţiei totale 

obţinute în anul al treilea, rezultă că numai la 4 tipuri de culturi, din cele 5 culturi, s-au 

realizat sporuri de producţie, prin aplicarea dozei de N100, cu sporuri cuprinse între 0,22-

3,79 t/ha SU, cu excepţia variantei semănate în amestec cu ghizdei + raigras peren. Varianta 

cu amestec simplu, format din lucernă + golomăţ, a realizat sporul cel mai ridicat, cu 3,79 

t/ha SU (31,9%) mai mare faţă de varianta nefertilizată, spor foarte semnificativ statistic. 

 Studiul tuturor interacţiunilor factorilor studiaţi (culturi de pajişti x inoculare x 

fertilizare cu azot), în anul al treilea de producţie (2014), demonstrează că toţi aceşti factori 

interacţionează pozitiv şi influenţează nivelul general de producţie al tuturor culturilor 

studiate. 

 În anul 2014, influenţa tuturor factorilor studiaţi asupra producţiilor totale de SU s-a 

manifestat la 4 tipuri de culturi, obţinându-se următoarele sporuri de producţie faţă de 

variantele martor: 8,94 t/ha SU (58,6%) la lucernă în cultură pură; 2,84 t/ha SU (27,5%) la 

cultura pură de ghizdei; 2,84 t/ha SU (20,5%) la amestecul de lucernă +golomăţ; 0,53 t/ha 

SU (6,0%) la amestecul complex format din lucernă + golomăţ + raigars peren. În cazul 

amestecului de ghizdei + raigras peren, ca urmare a dispariţiei multor plante de raigras din 

compoziţia floristică, producţia de SU a fost, practic, la nivelul variantei martor. 

 Culturile pure de leguminoase şi amestecurile acestora cu unele specii de graminee 

perene au înregistrat diferenţe semnificative în privinţa producţiilor de substanţă uscată, atât 

pe recolte, ani de vegetaţie dar şi la nivelul rezultatelor medii anuale. 
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 La toate culturile în amestec, diferenţa de producţie faţă de lucernă se datorează şi 

scăderii proporţiei speciilor de graminee, atât ca urmare a gradului ridicat de competiţie al 

lucernei cât şi biologiei diferite a gramineelor (dispariţia mai puternică a plantelor de raigras 

peren, începând din anul al treilea de vegetaţie). 

 Din analiza rezultatelor tuturor variantelor experimentale (media anilor), s-a 

evidenţiat că aplicarea fertilizării cu azot, în doză de N100, la toate variantele experimentale a 

dus la obţinerea unui spor mediu de producţie de 1,10 t/ha (11,1%), distinct semnificativ 

statistic. 

 Studiul interacţiunilor tuturor factorilor experimentali evidenţiază acţiunea sinergică 

a acestora asupra producţiei de substanţă uscată la toate cele 5 tipuri de culturi studiate. 

Astfel, inocularea bacteriană x fertilizarea cu N100 a favorizat creşterea producţiei cu 

următoarele sporuri faţă de variantele neinoculate x nefertilizate: 3,13 t/ha SU (28%) la 

lucernă; 1,59 t/ha SU (18%) la ghizdei; 3,55 t/ha SU (37,3%) la amestecul de lucernă + 

golomăţ; 0,29 t/ha SU (3%) la amestecul de ghizdei + raigras peren; 0,38 t/ha SU (3,7%) la 

amestecul complex format din lucernă + ghizdei + golomăţ + raigras peren. 

 În primul an de vegetaţie gradul de acoperire al plantelor din culturile pure de 

leguminoase şi structura floristică a compoziţiei botanice a culturilor semănate în amestec se 

raportează faţă de proporţia speciilor realizată la semănatul acestor culturi. 

 În condiţiile fertilizării cu azot şi fără inoculare bacteriană s-au înregistrat scăderile 

cele mai mari ale proporţiilor de plante, mai ales în cazul speciilor de leguminoase, 

indiferent de modul lor de cultivare. La cultura pură de lucernă proporţia de plante a fost cu 

5% mai mică faţă de varianta neinoculată şi 7% faţă de varianta inoculată, ambele variante 

fără fertilizare cu azot. Aceeaşi situaţie s-a constatat şi la cultura pură de ghizdei.  

 În comparaţie cu datele obţinute în primul an de vegetaţie, cu excepţia variantelor 

inoculate şi fără ferilizare cu azot, în acest an proporţia speciilor de leguminoase din 

structura floristică a celor 3 tipuri de amestecuri studiate a scăzut cu 3-9%, în condiţiile în 

care producţia speciilor de graminee rămâne aproape constantă, cu mici creşteri ale speciei 

de golomăţ. La aceste amestecuri leguminoasele, din toate variantele cu inoculare 

bacteriană, au înregistrat o creştere cu 10-20% a proporţiei de plante faţă de varianta martor 

neinoculată şi nefertilizată. 
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 În anul al treilea de vegetaţie s-a înregistrat o tendinţă generală de scădere a 

proporţiei de leguminoase din compoziţia floristică, cu diferenţe destul de semnificative 

între variantele experimentale. 

 Proporţia cea mai mare de leguminoase se menţine la variantele inoculate şi fără 

fertilizare: de 92% la cultura pură de lucernă şi 86% la cultura pură de ghizdei; între 40-43% 

la cele două tipuri de amestecuri simple; între 21-22% la amestecul complex. 

 În urma studiilor generale privind evoluţia compoziţiei floristice, în timpul anilor de 

vegetaţie, rezultă că inocularea bacteriană are un rol foarte important în menţinerea sau 

creşterea proporţiei plantelor de leguminoase, atât la culturile pure de leguminoase cât şi la 

amestecurile acestor specii cu unele graminee perene de pajişti. 

 Având în vedere datele celor trei ani de vegetaţie, rezultă că tratamentele aplicate, 

asupra culturilor pure şi în amestec a speciilor de leguminoase studiate, au înregistrat 

următoarea contribuţie la creşterea conţinutului de Nt şi de PB: 11,5% pentru inocularea 

bacteriană şi 11% pentru fertilizarea cu N100. 

 Tratamentul fără inoculare bacteriană a leguminoaselor a dus la o creştere de 3-4 ori 

a cantităţii de NFB, atât la culturile pure cât la amestecurile de pajişti. 

 Cantitatea cumulată de NFB, în cei trei ani de vegetaţie, la variantele inoculate şi fără 

fertilizare, este cea mai ridicată dintre toate tratamentele efectuate: 971 kg/ha, la lucerna în 

cultură pură; 605 kg/ha, la cultura pură de ghizdei; 424 kg/ha, la amestecul simplu de 

lucernă + golomăţ; 294 kg/ha , la amestecul de ghizdei + raigras peren; 335 kg/ha, la 

amestecul complex. Proporţia de NFB cea mai ridicată, cu excepţia culturii de lucernă, s-a 

realizat în anul al doilea de vegetaţie, iar la cultura de lucernă în anul al treilea. 

 Cantitatea cumulată de NFB, pe perioada celor trei ani de vegetaţie, arată că la 

variantele fertilizate cu N100 s-a constatat o scădere cu 23-60% faţă de varianta martor 

(nefertilizată - neinoculată) şi cu 38-59% faţă de variantele inoculate – fără fertilizare cu 

azot. În funcţie de culturile studiate, cantităţile cumulate de NFB, funcţie de fertilizarea cu 

N100, au fost următoarele: 492 kg/ha la cultura de lucernă; 373 kg/ha la cultura de ghizdei; 

249 kg/ha la amestecul de lucernă + golomăţ; 138 kg/ha la amestecul de ghizdei + raigras 

peren; 157 kg/ha la amestecul complex.  

 Raportată la cei 3 ani experimentali, cantităţile estimate de NFB au înregistrat valori 

cuprinse între 52-164 kg/ha, în funcţie de structura culturilor de leguminoase. De asemenea, 
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în funcţie de ponderea anuală, cantităţile de NFB s-au realizat în proporţie de 10-31% în 

primul an, între 40-52% în anul al doilea şi între 17-50% în anul al treilea. 

 Din datele obţinute rezultă că prin inocularea bacteriană a leguminoaselor proporţia 

de NFB din cantitatea de Nt din plantă este cea mai mare, cu valori cuprinse între 34-79%, 

în funcţie de structura culturilor de leguminoase, iar în cazul aplicării fertilizării cu N100, 

proporţia de NFB a înregistrat valori cuprinse între 12-55%. 

 Dacă se ia în consideraţie mărimea medie a ratelor de fixare a azotului pentru fiecare 

procent de participare a plantelor de leguminoase, rezultatele, pentru fiecare tip de cultură, 

au fost următoarele: la cultura de lucernă rata de fixare are valori cuprinse între 2,04-3,50 kg 

NFB/1%; la cultura de ghizdei între 1,53-2.26 kg NFB/1%; la amestecul de lucernă + 

golomăţ între 2,06-2,94 kg NFB/1%; la amestecul de ghizdei + raigras peren între 1,39-2,62 

kg NFB/1%; la amestecul complex între 1,37-2,66 kg NFB/1%. 

 Rata medie de fixare diurnă în funcţie de structura culturilor studiate a înregistrat 

următoarele date: la cultura de lucernă între 0,91-1,80 kg NFB/zi/ha; la ghizdei între 0,69-

1,12 kg NFB/zi/ha; la amestecul de lucernă + golomăţ între 0,46-0,60 kg NFB/zi/ha; la 

amestecul de ghizdei + raigras peren între 0,25-0,49 kg NFB/zi/ha; la amestecul complex 

între 0,29-0,62 kg NFB/zi/ha. 

 Dacă rata de fixare se raportează în funcţie de structura culturilor studiate s-au 

obţinut următoarele rezultate: la cultura de lucernă între 12,3-25,5 kg NFB/t SU; la cultura 

de ghizdei între 12-20,5 kg NFB/t SU; la amestecul de lucernă + golomăţ între 6,7-8,9 kg 

NFB/t SU; la amestecul de ghizdei + raigras peren între 4,5-9,4 kg NFB/t SU; la amestecul 

complex între 5,3-9,6 kg NFB/t SU. 
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8. REZUMAT 

 

Atmosfera este un termen de origine greacă, alcătuită din componente (gaze), care au 

propietatea de a înveli Terra sau un alt corp ceresc. Ea reprezintă rezervorul de azot cel mai 

mare de pe Pământ, dar din această cantitate, doar o mică parte poate fi folosită direct sau în 

asociaţie de către plante. Dintr-un procent de 100% atmosfera de pe Terra este compusă din 

trei mari componente gazoase, respectiv azotul sau nitrogenul (N2) într-o proporţie de 

(78,2%), urmat de oxigen (O2) aproximativ (20,5%), şi diferenţa alte gaze. Cantităţi 

însemnate de azot se găsesc atât în structura tuturor plantelor şi a animalelor terestre, cât şi 

în humus, în substanţele organice din organismele vii, în sedimentele din mări şi oceane, 

etc.  

Azotul poate îmbrăca mai multe forme, găsindu-se în stare gazoasă, sub formă de 

nitrat, nitrit, amoniac, toate acestea fiind elemente componente în alcătuirea diverşilor 

compuşi organici, altele. Aceşti compuşi organici ai azotului, după moartea plantelor şi a 

animalelor care i-au consumat, sunt mineralizaţi şi restituiţi rezervorului atmosferic de unde 

provin. Toate transformările ce au loc în realizarea circuitului azotului, pot să facă parte din 

cadrul unor procese biologice sau nebiologice, înţelegându-se prin aceasta etapele 

importante ale acestui proces, care se desfăşoară în aerobioză sau anaerobioză, adică în 

prezenţa sau în lipsa oxigenului.  

Circuitul azotului în natură este un proces continuu, dar lent, între diferitele medii, 

fiind prezent în cantităţi diferite în atmosferă, în scoarţa terestră, în organismele animale şi 

cele vegetale, prin acest proces azotul transformându-se în diverse forme şi combinaţii 

chimice, sub acţiunea a peste 100 de genuri de bacterii. În ceea ce priveşte fixarea azotului, 

se pot distinge trei tipuri prin intermediul cărora se realizează acest proces şi anume: 

atmosferic (ca urmare a descărcărilor electrice), biologic (datorită activităţii unor 

microorganisme şi a unor specii de plante), pe cale industrială (prin producerea 

îngrăşămintelor chimice pe bază de azot).  

Cea mai importantă şi eficientă este fixarea biologică, întrucât nu se realizează cu 

consum de energie din exterior, aceasta fiind un proces natural esenţial în cadrul căruia 

microorganismele transformă azotul, de altfel mai puţin reactiv în compuşi anorganici ai 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
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azotului. Aceştia sunt asimilaţi de către plante şi intră în lanţul nutriţional sub formă de 

compuşi organici ai azotului, asemenea proteinelor din plante. Atunci când proporţia 

plantelor de leguminoase din cultură este mai mare şi ponderea azotului fixat pe cale 

biologică este mult mai ridicată. Cu cât ponderea leguminoaselor din covorul vegetal al 

pajiştii este mai mare cu atât cantitatea de azot fixat este mai mare, respectiv ponderea 

leguminoaselor din pajişte este direct proporţională cu cantitatea de azot fixat în pajişte.  

O diminuare a proporţiei de leguminoase de la 15% pe pajiştile de la 900-1380 m, la 

5% pe pajiştile de la 2100-2300 m din Munţii Alpi, duce la o micşorare a cantităţii de azot 

fixat de la 16% la 9%, din cantitatea totală de azot. La nivel global se evidenţiază, o 

cantitate estimată de azot fixat de cca 193 x 10
6
 tone/an, unde doar culturile de leguminoase 

fixează aproape 20% (39 x 10
6
 tone), prin simbioză cu bacteriile fixatoare de azot, date ce 

reies din  studiile publicate în revista (The Nature and Properties of Soils, 2002, citată de 

DRAGOMIR şi DRAGOMIR, 2012). După (BROCKWELL et al., 1995; VANCE, 1997), 

aceştia apreciază o cantitate totală globală de azot fixat între 70-90 mil. tone/an.  

La nivelul Terrei cantitatea estimată de azot total fixat s-ar situa la valoarea de 175 

mil. tone, unde leguminoasele cultivate fixează cca 35 mil. tone adică 20% din total, 

respectiv pajiştile aproximativ 45 mil. tone adică 25,7%, care împreună reprezintă jumătate 

din cantitatea totală de azot fixat (PAUL, 1978). În urma cercetărilor realizate de către 

PETERSON and RUSSELLE (1991), în ceea ce priveşte costul estimat anual al 

îngrăşămintelor cu azot acesta s-ar situa între 7-10 miliarde dolari, şi dacă sistemul de 

rotaţie s-ar extinde la lucernă şi porumb, profitul anual ar fi de cca 200-300 milioane dolari.  

S-a observat o creştere mărită a consumului de îngrăşăminte cu azot, de la 10 mil. 

tone la 90 mil. tone în perioada 1950-1995, cu un consum mare de energie (FRINK et al., 

1999). Pentru România, leguminoasele perene cultivate pe o suprafaţă de 1,5-2 milioane ha, 

ar putea fixa cca 150 kg/ha azot, ceea ce ar corespunde cu aplicarea a 675-900 mii tone de 

îngrăşăminte cu azot, date ce reies din unele studii efectuate de PINTILIE (citat de 

VĂTĂMANU, 2011, după DRAGOMIR şi DRAGOMIR, 2012). Rezultă, în final, un 

consum de gaz metan pentru realizarea acestor îngrăşăminte, ce s-ar situa între 242-348 mii 

m
3
. Fixarea biologică a azotului atmosferic, reprezintă un proces natural, de lungă durată 

fiind important atât pentru ecosistemele naturale cât şi pentru cele cultivate, fiind realizată 

de către bacteriile chimiotrofe şi fototrofe. Din cele 260 de genuri de bacterii chemotrofe, 
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cca 10% conţin nitrogenaza şi pot fixa N2. Este vorba despre genurile: Azotobacter, 

Beijerinckia, Citrobacter, Clostridium, Frankia, Rhizobium, altele. Unele precum 

(Rhizobium, Frankia) formează simbioze, iar celelalte sunt organisme libere fixatoare de N2.  

            Fixarea biologică a azotului în asociaţie cu plantele, este rezultatul unei cooperări 

mai mult sau mai puţin intime cu planta gazdă. În această categorie sunt cuprinse: simbioza 

Rhizobium cu plante leguminoase şi neleguminoase, simbiozele asociative, simbiozele 

foliare, actinorizele, cianobacteriile simbiotice fixatoare de N2. Simbioza dintre Rhizobium 

şi plantele de leguminoase reprezintă sistemul fixator cel mai eficient, iar în acest sens voi 

exemplifica prin capacitatea fixatoare a sistemului Rhizobium/lucernă sau Rhizobium/lupin 

care poate reprezenta între 350 şi 600 kg N/ha/an. 
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9. IMAGINI 
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