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Introducere 
Cercetarea de față are drept obiectiv studiul proceselor biochimice ce au loc în sol, la 
cultivarea cu specii energetice.  
 

1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul resurselor regenerabile - 
biomasă energetică 

1.1. Necesitatea culturilor de plante energetice 
Este detaliată importanța plantelor energetice în satisfacerea nevoilor impuse de 
către legislația Uniunii Europene. 
1.2. Structura suprafețelor cu plante energetice 
Cuprinde statisticile cu privire la evoluția surselor regenerabile respectiv 
suprafețele cu plante energetice. 
1.3. Beneficiile cultivării plantelor energetice 
Expunerea principalelor avantaje pe care le prezintă luarea în cultură a unei plante 
energetice. 
1.4. Reguli pentru structurarea culturilor de plante energetice  
Principiile ecologice de bază în integrarea în practicile agronomice a plantelor 
energetice.  
1.5. Eficiența economică a culturilor de plante energetice  
Comparație între costurile și beneficiile mai multor culturi energetice. 
 
2. Biomasa- resursă inepuizabilă pentru energie 
2.1. Plante energetice anuale vs. plante energetice perene 
Criteriile agricole de bază și diferențe în tehnologia de cultură la plantele energetice 
2.2. Zea mays L. Simao ca plantă energetică 
Proprietățile porumbului luat în studiu. 
2.3. Silphium perfoliatum L. ca plantă energetică 
Caracterizarea plantei energetice perene studiată și comparația acesteia din punct 
de vedere al compoziției chimice 
 
3. Biodiversitatea solului 
3.1. Considerații generale privind biodiversitatea solului 
Microorganisme, mezofauna, macrofauna și detalierea speciei F. candida și L. 
terrestris. 
3.2. Rolul biotei solului în menținerea fertilității solului 
Grupuri ale comunității edafice și serviciile pe care le oferă ecosistemului. 
2.3.1. Interrelațiile dintre rădăcinile plantelor și microorganismele din 
sol – Rizosfera și interrelațiile cu microorganismele. 
 
4. Obiectivele cercetării 
Odată cu noua tendință din agricultură, respectiv cultivarea și utilizarea plantelor 

energetice pentru obținerea de energie verde, o mare provocare pentru terenurile agricole 
este menținerea sau chiar îmbunătățirea fertilității acestora când se consideră energo-
agro-ecosistemele. Mediatorii acestor procese care oferă durabilitatea productivității 
solului sunt organismele vii. Conform noilor reglementări legislative, toate țările europene 
vor trebui să adopte un management bazat pe producerea și utilizarea tuturor energiilor 
regenerabile. Un sector foarte vast dintre acestea e ocupat de către biomasă. Suprafețele de 
biomasă cultivate pentru producere de biogaz, bioetanol și biodiesel trebuie să se 
mărească pentru a putea satisface obiectivele impuse de legislație. Porumbul este cel mai 
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des utilizat pentru obținerea de biogaz în sectorul energiei regenerabile. O nouă plantă 
luată în studiu ca plantă energetică este Silphium perfoliatum L., aceasta ar putea fi o 
alternativă, deoarece se presupune că are unele avantaje față de porumb.  

Totuși, nu este deocamdată cunoscut efectul acestei plante asupra comunității 
biologice din sol. Acesta este punctul de start al cercetării prezente, de aceea, în cadrul 
pregătirii doctorale, s-au gândit și realizat două experimente de sine stătătoare în mediul 
controlat.  

Primul experiment a avut ca obiectiv general studiul influenței biotei solului 
asupra creșterii plantelor producătoare de bioenergie Zea mays L. și Silphium perfoliatum 
L. în fitocosmosuri. 

Al doilea experiment, a avut ca obiectiv general, studiul influenței biotei solului, a 
fertilizanților minerali și organici și a texturii solului asupra descompunerii materialului 
organic (care ar rămâne în mod normal pe sol în urma culturilor propuse) de Silphium 
perfoliatum și Zea mays în incinte închise - microcosmosuri. 

Obiectivele specifice ale experimentului fitocosmos vizează: 
 Evaluarea efectelor culturilor energetice asupra proceselor fizico-chimice ale 

solului; 
 Evoluția comunității microbiologice din sol; 
 Studierea interacțiunilor dintre diferite organisme edafice implicate în 

descompunerea materiei organice: lumbricide cu specia comună Lumbricus 
terrestris și colembole cu specia test Folsomia candida în culturile plantelor 
energetice de porumb și planta cupă; 
Pentru realizarea obiectivului general experimentului microcosmos, au fost 

stabilite o serie de obiective specifice ce vizează: 
 Evaluarea parametrilor fizico-chimici ai solurilor experimentale 
 Modificări în profilul fiziologic al comunității microbiologice din sol 
 Evoluția comunității biologice a solului 

 
5. Material și metodă 
5.1. Designul experimental 
Primul experiment, experimentul de tip fitocosmos a fost amplasat în seră, 

urmărind un design de tip 2x2x2 randomizat ce cuprinde 3 tipuri de factori independenți 
în 4 variante.  

Factorul SOL cu două graduări: 
 Sol cu textură nisipo-lutoasă 
 Sol cu textură luto-argiloasă 

Factorul PLANTE cu două graduări: 
 Planta energetică Silphium perfoliatum L. 
 Planta energetică Zea mays L. cv Simao 

Factorul COMUNITATE cu două graduări: 
 Specia Lumbricus terrestris prezentă/absentă 
 Specia Folsomia candida prezentă/absentă 

Al doilea experiment, experimentul de tip microcosmos sau de tipul incintelor 
închise, a fost amplasat în seră, urmărind un design de tip 2x2x2x2, care  include 4 tipuri 
de factori independenți: 
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Factorul SOL cu două graduări: 
 Sol cu textură luto-nisipoasă prăfoasă 
 Sol cu textură luto-argiloasă prăfoasă 

Factorul MATERIE ORGANICĂ cu două graduări: 
 Planta energetică Silphium perfoliatum L. 
 Planta energetică Zea mays L. 

Factorul COMUNITATE cu două graduări: 
 Varianta mixtă compusă din speciile Lumbricus terrestris și Folsomia 

candida  
 Varianta martor fără comunitate biologică în sol 

Factorul FERTILIZANT cu trei graduări: 
 Varianta cu îngrășământ organic gunoi de grajd GG 
 Varianta cu îngrășământ mineral N15P15K15 
 Varianta nefertilizată 

În experimentul de tip fitocosmos și microcosmos citirile pH-ului solului s-au 
realizat utilizând metoda electrochimică. Amoniul și nitratul din levigat au fost determinați 
prin metoda colorimetrică. Determinarea carbonului organic și a azotului total s-a realizat 
utilizând metoda combustiei uscate. Gravimetric s-au determinat: biomasa plantelor, 
lumbricidelor și rata de consum a materiei organice. Colembolele au fost numărate. În 
scopul determinării biomasei microorganismelor aerobe din sol s-a folosit metoda 
respiraţiei induse de substrat SIR.  

Pentru experimentul de tip microcosmos, în scopul determinării profilului fiziologic 
al comunității microbiologice s-a utilizat metoda MICRORESP. Respirația solului a fost 
înregistrată cu ajutorul camerei închise. 

5.2. Calcularea și interpretarea rezultatelor 
Analiza statistică a datelor s-a realizat utilizând programele R Studio cu R Utils 

packages versiunea 3.1.0 și STATISTICA 10. În cadrul experiențelor de tip fitocosmos și 
microcosmos, s-au utilizat diferite modele și teste în vederea unei bune înțelegeri a 
fenomenelor prezente în cadrul cercetării respectiv analizei varianței ANOVA, a testului 
post hoc Tukey HSD și corelațiile de tip Person. Pentru identificarea intervalelor de 
variație a parametrilor obținuți în urma procesului de experimentare, s-au integrat datele 
în sisteme grafice de tip box-plot. Diagramele rezultate au fost interpolate cu testele post 
hoc Tukey HSD, cu erorile standard și deviația standard a mediilor. 

 
6. Rezultate și discuții obținute în experimentul de tip fitocosmos 
6.1. Dinamica parametrilor fizico-chimici ai solului 
6.1.1. Dinamica pH-ului solului. Evoluția acestui parametru a determinat o 

modificare puternică a valorilor de pH a variantelor cu S. perfoliatum între 6.59-6.83 
respectiv 6.32-6.62 la variantele cu specia Z. mays. 

6.1.2. Dinamica NH4-N și NO3-N din apa de percolare a solului. În 
fitocosmosurile cu Z. mays se observă o descreștere mai pronunţată a azotului amoniacal 
pe parcursul a celor 5 date de prelevare a levigatului. În solul luto-argilos, în 
fitocosmosurile cu S. perfoliatum se observă o creștere a cantității de NH4-N pe parcursul 
celor 5 date de prelevare a levigatului. Valorile nitraților sunt influențate foarte 
semnificativ de către rata de consum a materiei organice după cum arată coeficienții de 
corelație la primele momente de prelevare. 

6.1.3. Carbonul organic și azotul total din sol. Modificările sunt semnificativ mai 
mari la planta S. perfoliatum din solul nisipo-lutos față de solul luto-argilos. Diferențele 
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carbonului organic din sol nu sunt influențate de către comunitatea biologică din sol, 
acestea fiind nesemnificative la toate variantele experimentale față de varianta martor fără 
comunitate. 

6.2. Dinamica parametrilor biologici 
6.2.1. Biomasa rădăcinilor plantelor experimentale. Media biomasei rădăcinilor 

plantei S. perfoliatum de la începutul experimentului a avut valoarea cea mai mare în solul 
cu textură nisipoasă 3.98±0.71 g, iar în cel cu textură lutoasă a fost de doar 0.39±0.08 g. 
Media biomasei rădăcinilor plantei Z. mays de la începutul experimentului a avut valoarea 
de 0.78±0.43 g în solul cu textură nisipoasă iar în cel cu textură lutoasă 0.18±0.03 g. 

6.2.2. Biomasa tulpinilor plantelor experimentale. La sfârșitul experimentului, 
biomasa tulpinilor, înregistrează diferențe foarte semnificative (p<0.001) între 
fitocosmosurile cu Z. mays din solul luto-argilos față de toate variantele cu aceeași plantă 
din solul nisipo-lutos și față de toate variantele cu S. perfoliatum din ambele tipuri de sol. 
Comunitatea de lumbricide din fitocosmosurile cu S. perfoliatum și sol cu textură nisipoasă 
sunt foarte semnificative (p<0.001) față de comunitățile cu colembole, mixtă și martor fără 
comunitate din variantele cu aceeași plantă din solul cu textură lutoasă. 

6.2.3. Rata de consum a materiei organice pe parcursul experimentului 
Rata cea mai mare de descompunere a materialului organic cuprinsă în intervalul 

(96-99%) s-a înregistrat în fitocosmosurile cu lumbricide, mixte și planta S. perfoliatum din 
solul cu textură nisipoasă și din solul cu textură lutoasă. Cea mai scăzută rată de 
descompunere s-a observat în fitocosmosurile din solul nisipo-lutos, planta Z. mays și fără 
comunitate în sol - martor F12, RC=4%.  

6.2.4. Abundența colembolelor. Valorile cele mai ridicate se observă la variantele 
cu colembole față de cele mixte, astfel se observă un efect de reducere a indivizilor datorită 
prezenței lumbricidelor.  

6.2.5. Biomasa lumbricidelor. În toate variantele cu S. perfoliatum, biomasa 
lumbricidelor, a crescut pe parcursul experimentului cu aproape 1 gram. Planta Z. mays a 
determinat o reducere a biomasei lumbricidelor la toate variantele.  

6.3. Dinamica parametrilor microbiologici 
6.3.1. Biomasa microbiană. Biomasa microbiană a înregistrat cele mai mari 

creșteri la varianta martor cu planta S. perfoliatum din solul cu textură lutoasă de la 251 µg 
CO2/g sol (valoarea de început) la 388 µg CO2/g sol respectiv de la 92.74 la 298 µg CO2/g 
sol în solul cu textură nisipoasă. Variantele mixte cu specia Z. mays, au avut cea mai mare 
valoare a biomasei microbiene în intervalul 251-379 la solul cu textură lutoasă. 

 
7. Rezultate și discuții obținute în experimentul de tip microcosmos 
7.1. Dinamica parametrilor fizico-chimici ai solului 
7.1.1. Dinamica pH-ului solului. La sfârșitul experimentului, în solul cu textură 

nisipoasă și specia S. perfoliatum, comparațiile multiple între medii indică modificări 
semnificativ mai mari ale pH-ului între: (i) varianta cu comunitate în sol fertilizată organic 
(7.05) și varianta fertilizată mineral (6.69); (ii) varianta fără comunitate fertilizată organic 
(6.84) și varianta fertilizată mineral (6.58).  

7.1.2. Dinamica NH4-N și NO3-N din levigat. Cantitatea de azot amoniacal și nitric 
din levigat este semnificativ mai mare în variantele fertilizate mineral (r=0.6; r=0.9). 
Concentrația azotului nitric din apa de percolare a solului are o tendință reprezentată prin 
valori semnificativ mai mari ale variantelor fertilizate mineral la ambele date de analiză. 
Variantele din solul nisipos și lutos cu planta S. perfoliatum și comunitate biologică au 
valori ale azotului amoniacal semnificativ mai ridicate față de aceleași variante fără 
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comunitate biologică adăugată. Valorile azotului nitric descresc pe parcursul 
experimentului.  

7.1.3. Carbonul organic și azotul total din sol. Fertilizarea cu gunoi de grajd 
produce o creștere semnificativă a carbonului organic din sol la toate variantele 
comparativ cu celelalte variante de fertilizare.  

7.2. Dinamica parametrilor biologici.  
7.2.1. Carbonul organic și azotul total din plantă. La sfârșitul experimentului, 

valoarea carbonului al materialului organic de S. perfoliatum (35%) este mai redusă decât 
la Z. mays (42%). Azotul total are valori mai ridicate la S. perfoliatum (1.9%) decât la Z. 
mays (1.3%), indiferent de tipul de sol și comunitatea biologică. Cele mai mari valori ale Nt 
sunt la variantele neinoculate, în special la aplicarea gunoiului de grajd (sol cu textură 
nisipoasă) și la fertilizarea minerală (sol cu textură lutoasă).  

7.2.2. Rata de consum a materiei organice. Rata de descompunere a materialului 
organic S. perfoliatum a fost de 100% în microcosmosurile cu comunitate mixtă la ambele 
tipuri texturale de sol. Procentul cel mai mic de descompunere (73%) a fost înregistrat în 
microcosmosul cu Z. mays, sol lutos fără comunitate inoculată și fără fertilizant. 

7.2.3. Abundența colembolelor. Gunoi de grajd aduce un aport de materie 
organică utilă în promovarea abundenței colembolelor, dar textura lutoasă îngreunează 
activitatea acestora de deplasare și hrană. Variantele fertilizate din solul nisipos și Z. mays, 
au influențat numărul colembolelor comparativ cu aceleași variante cu S. perfoliatum. În 
solul lutos și Z. mays. varianta fertilizată cu gunoi de grajd a avut un efectiv mai mare față 
de celelalte variante de fertilizare din solul lutos precum și din solul nisipos. Abundența 
colembolelor este aproape identică indiferent de plantă sau sol, cu o foarte ușoară creștere 
la solul lutos dacă nu se fertilizează. 

7.2.4. Biomasa lumbricidelor. Comparațiile multiple între mediile dintre biomasa 
de la sfârșitul experimentului și cea de la început, indică o creștere semnificativă a 
biomasei lumbricidelor la toate variantele fertilizate cu gunoi de grajd comparativ cu cele 
nefertilizate.  

7.3. Dinamica parametrilor microbiologici 
7.3.1. Profilul fiziologic al comunității microbiologice – MICRORESP. În general, 

respirația bazală care ne indică activitatea globală a comunității microbiene este mai 
ridicată la aplicarea gunoiului de grajd decât la aplicarea fertilizării minerale și are valori 
mai reduse în prezența faunei decât în absența acesteia la variantele nefertilizate. Cel mai 
puternic grup funcțional este responsabil de metabolizarea fructozei, cu valori mai ridicate 
la fertilizarea minerală în prezența comunității biologice (5 µg CO2-C/g/h la textura 
nisipoasă, 2.5 µg CO2-C/g/h la textura lutoasă) și la gunoi de grajd în absența faunei.  În 
solul lutos respirația bazală are valori ridicate în prezența variantelor mixte și a gunoiului 
de grajd sau în absența fertilizării și comunității biologice. Activitatea microbiană, definită 
ca respirație bazală, are cele mai reduse valori în prezența fertilizantului mineral. Tendința 
observată la respirația bazală se menține în linii mari la toate grupurile funcționale.  

7.3.2. Respirația solului. Respirația solului la variantele cu S. perfoliatum are 
valori mai ridicate în prezența comunității biologice și a fertilizanților, indiferent de 
textura solului. La Z. mays, maximul respirației este atins în prezența comunității biologice 
și a fertilizanților minerali, pe solul nisipos iar pe cel lutos în absența fertilizării. 
Comunitate biologică reușește să participe activ la creșterea respirației solului atât la 
începutul experimentului (săptămâna 1, r=0.5, p<0.001), cât mai ales după conversia 
biomasei în substrat ușor de descompus (săptămâna 6, r=0.3, p<0.001, săptămâna 7, r=0.5, 
p<0.001). Lipsa comunității biologice reduce activitatea biologică din sol, și amplifică 
efectul absenței fertilizanților.  
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8. Concluzii și recomandări 
8.1. Concluzii și recomandări în urma experimentului de tip fitocosmos 
8.1.1. Proprietăți fizico-chimice  
a) pH-ul solului. Specia S. perfoliatum determină creșteri ale valorilor de pH de la 

6.08 la 6.65 la varianta cu lumbricide respectiv 6.60 la varianta mixtă din solul cu textură 
nisipoasă. Nu sunt diferențe semnificative între valorile pH la variantele cu  lumbricide față 
varianta mixtă. La textura lutoasă, variația pH-ului are limite cuprinse între 6.53 și 6.86, cu 
valori maxime la varianta cu lumbricide. În cazul cultivării cu Z. mays, la solul cu textură 
nisipoasă, mici variații de pH de la 6.08 la 6.38 în varianta F12. Pentru solurile cu textură 
lutoasă cultivate cu Z. mays valorile pH-ului se înscriu între 6.42 (varianta F15, mixtă) și 
6.53, respectiv 6.62 (F14, colembole). 

b) Dinamica azotului amoniacal. S. perfoliatum: Acest parametru variază în 
funcție de momentul prelevării, respectiv la interval de 10 zile (primul levigat-al cincilea 
levigat). La primul levigat, pe un sol cu textură nisipoasă valoarea azotului amoniacal este 
de 0.16 mg/l, apoi crește la al doilea levigat, dar nesemnificativ (0.17 mg/l) ajungând la 
0.37 mg/l la valoarea maximă în al treilea levigat, se reduce la 0.14 mg/l (al patrulea 
levigat) și scade apoi până la valoarea primului levigat 0.16 mg/l. Pentru solul cu textură 
lutoasă, există o mare variație în cele cinci momente ale prelevării: 1.88 mg/l (primul 
levigat), la 0.28 (al doilea levigat), crește din nou la 0.50 mg/l (al treilea levigat), ajungând 
la 0.44 mg/l. Variația cantității de azot amoniacal din solul cu textură nisipoasă și lutoasă 
este nesemnificativă. 

c) Dinamica azotului nitric. La textura nisipoasă (S. perfoliatum), dinamica 
azotului nitric, este descrescătoare: primul levigat a avut valoarea 36.08 mg/l, scade la al 
doilea levigat (4.67 mg/l), ajungând la finalul experimentului la 0.38 mg/l. În cazul solului 
cu textură lutoasă se manifestă aceeași scădere a cantității de azot nitric indiferent de biota 
solului, de la 149.78 mg/l (primul levigat) la 116.35 mg/l (al doilea levigat), 64.72 mg/l (al 
treilea) ajungând la o valoare de 10 ori mai mică  (14.96 mg/l). În cazul cultivării Z. mays 
pe un sol nisipos, există pierderi de azot nitric mari la al doilea levigat și apoi acestea se 
stabilizează în jurul valorii 0.3 (0.305 respectiv 0.31). Pentru solul cu textură argiloasă, 
specia cultivată nu influențează diferit pierderile de azot nitric, respectiv aceste pierderi 
sunt mari de la primul la ultimul levigat (134.9 mg/l- 21.095 mg/l). 

d) Carbonul organic (Corg). S. perfoliatum: Variația carbonului organic este 
dependentă de textura solului, astfel, în cazul solului cu textura nisipoasă este de 0.97-
1.45%, iar la solul lutos, valorile sunt cuprinse între 1.36-1.54%. Se constată că și în cazul 
speciei Z. mays, elementul care determină variația acestui parametru este textura și 
anume: textura nisipoasă 0.97-1.04%; textura lutoasă 1.36-1.40%. Comparând cele două 
specii, constatăm că ele nu prezintă influențe diferite asupra acestui parametru. 
Deasemenea, nu se semnalează efecte semnificative asupra carbonului organic. 

e) Azotul total (Nt). S. perfoliatum: Varianta mixtă din solul cu textură nisipoasă 
determină variații mari ale azotului total din sol (0.09 și 0.11%), pe de altă parte, în cazul 
solului cu textura lutoasă, apar diferențe foarte mici (0.13-0.1301%) la aceeași variantă. În 
cazul cultivării plantei Z. mays pe solul cu textură nisipoasă se observă a ușoară creștere a 
valorii azotului total (0.09 la 0.971%), dar aceste valori scad (0.13-0.126%) în solul cu 
textură lutoasă.  

8.1.2. Influența asupra proprietăţilor biologice  
a) Biomasa rădăcinilor. S. perfoliatum: Textura determină variația biomasei 

rădăcinilor, cum de altfel este cunoscut în literatura de specialitate: un sol argilos va 
determina scăderea biomasei rădăcinilor față de cel nisipos (de la 3.98-0.306 g sau de la 
7.35 g în varianta cu lumbricide și la 1.54 g în solul unde există colembole). La planta Z. 
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mays biomasa rădăcinilor nu este atât de puternic influențată ca și în cazul plantei S. 
perfoliatum. Astfel, la o textură nisipoasă, valorile sunt de 0.78 g respectiv 0.18 g și ajung la 
3.19 g respectiv de 3.61 g. 

b) Biomasa tulpinilor. S. perfoliatum: Proporțional cu dezvoltarea rădăcinilor, 
biomasa tulpinilor este influențată de textura solului. Variația însă, este mai puțin 
importantă decât în cazul rădăcinilor și are valori cuprinse între: 2.22 g la solul cu textură 
nisipoasă – 0.39 g la textura lutoasă, putând chiar ajunge la 4.95 g în variantele cu 
lumbricide. Biomasa tulpinilor crește la o textură lutoasă față de cea nisipoasă (10.43 g față 
de 4.03 g). Prezența lumbricidelor poate contribui la dezvoltarea plantelor prin aerarea 
elementelor texturale ale solului, precum și prin creșterea cantității de azot din sol. 

c) Rata de consum a materialului organic: S. perfoliatum: Activitatea biotei 
solului determină creşteri foarte semnificative ale descompunerii materiei organice faţă de 
variantele martor, rata cea mai mare de descompunere în solul cu textură lutoasă (98%) și 
lumbricide iar la solul cu textură nisipoasă (97.6%) în varianta mixtă.  Specia Z. mays a 
avut rata cea mai mare de consum (63.7%) în solul cu textură lutoasă și lumbricide iar cea 
mai mică rată de consum de 3.66% în variantele martor din solul cu textură nisipoasă.  

d) Abundența colembolelor. Prezenţa speciei S. perfoliatum este corelată cu 
abundenţa colembolelor de la 400 la 2551 de indivizi în solul cu textură nisipoasă și 2203 
de indivizi în solul cu textură lutoasă. Numărul colembolelor din variantele cu S. 
perfoliatum este semnificativ mai ridicat decât cel al variantelor cu Z. mays. În cazul solului 
cu textură lutoasă se observă o abundență maximă a colembolelor (400-1092 de indivizi) 
iar la cel cu textură nisipoasă valorile sunt sensibil mai mici de 645. 

e) Biomasa lumbricidelor. Biomasa lumbricidelor a fost mai ridicată în 
fitocosmosurile cu S. perfoliatum, creşterea fiind de 5.85 g până la 7.08 g biomasă 
microbiană în solul cu textură nisipoasă și de la 6.03-6.86 g în solul cu textură lutoasă. 
Prezenţa speciei Z. mays duce la reducerea biomasei totale a lumbricidelor în 
fitocosmosuri de la 6.25 g la 4.70 g în solul cu textură nisipoasă și de la 6.04 g la 5.55 g în 
solul cu textură lutoasă.   

8.1.3. Influența asupra proprietăţilor microbiologice  
a) Biomasa microbiană: S. perfoliatum: În solul cu textură nisipoasă, s-a înregistrat 

valoarea cea mai mică a biomasei microbiene (de la 92.74 µgCO2/g sol la 268 µgCO2/g sol). 
Cea mai mare valoare a biomasei microbiene (de la 251 µgCO2/g sol la 388 µgCO2/g sol) a 
fost măsurată în varianta martor cu S. perfoliatum în solul cu textură lutoasă. În solul cu 
textură nisipoasă, valoarea biomasei microbiene stimulată de activitatea variantei mixte a 
crescut de la 92.74 µgCO2/g sol la 302 µgCO2/g sol. Biomasa microbiană a înregistrat valori 
mai mici datorită prezenței plantei Z. mays în varianta mixtă din solul cu textură lutoasă 
având valoarea de 379 µgCO2/g sol.  

Cercetările menționează unele aspecte legate de implicarea comunității biologice în 
menținerea și îmbunătățirea fertilității solului și pot fi de ajutor fermierilor care militează 
pentru conservarea calității solurilor și îmbunătățirea producției agricole printr-un 
management sustenabil.   

Experimentul de tip fitocosmos are avantajul de a scoate în evidenţă rolul esenţial 
al comunității biologice din sol, motiv pentru care recomandăm: 
 Menținerea resturilor vegetale ale plantelor energetice deasupra și în sol. Acestea 

oferă sursă de hrană pentru micro-, mezo- și macrobiota solului, astfel se menține sau 
chiar se îmbunătățește activitatea biologică din sol.   

 Cultivarea plantei anuale Z. mays pe terenuri lutoase iar a plantei perene S. perfoliatum 
pe terenuri nisipoase. 
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 Continuarea unor cercetări în condiții de teren care să evalueze capacitatea plantei S. 
perfoliatum de a fi utilizată pentru producţia de biomasă şi de a substitui specia Z. 
mays cu potenţiale beneficii legate de îmbunătăţirea calităţii solurilor pe care este 
cultivată.   

 
8.2. Concluzii și recomandări în urma experimentului de tip microcosmos 
8.2.1. Proprietăți fizico-chimice  
a) pH-ul solului. În cazul utilizării gunoiului de grajd ca fertilizant, valorile pH-ului 

cresc de la 6.58 UPH la 7.05 în varianta mixtă cu S. perfoliatum din solul cu textură 
nisipoasă, de la 4.93 UPH la 5.89 în varianta martor din solul cu textură lutoasă. 
Fertilizarea organică și planta Z. mays  determină creșteri ale valorilor de pH de la 6.58 la 
6.98 în variantele martor din solul cu textură nisipoasă și între 4.93-5.91 în variantele 
mixte din solul cu textură lutoasă. 

b) Dinamica azotului amoniacal. Pierderea azotului amoniacal prin levigare este 
influenţată de tipul de textură şi de fertilizare. În solul cu textură nisipoasă, cantitatea cea 
mai mare de azot amoniacal levigat este înregistrată în varianta mixtă cu fertilizare 
minerală (0.03 mg/l la 0.25 mg/l), o cantitate mai mare fiind spălată din solul cu textură 
lutoasă (1.14-1.90 mg/l). Textura lutoasă şi fertilizarea minerală determină creşteri ale 
valorilor azotului amoniacal din levigat la varianta mixtă cu Z. mays (de la 0.9 la 4.2 mg/l) 
și la varianta martor fără comunitate biologică din solul cu textură nisipoasă (de la 1 la 1.3 
mg/l). 

c) Dinamica azotului nitric. Singurul factor care influenţează semnificativ pozitiv 
valorile azotului nitric din levigat este fertilizarea minerală. În cazul solului cu textură 
nisipoasă, dinamica valorilor azotului nitric este reprezentată prin cele mai mari valori în 
varianta mixtă fertilizată cu N15P15K15: 68.2 mg/l (primul levigat) la 51.32 mg/l (ultimul 
levigat) iar în solul cu textură lutoasă la aceeași variantă de 68.2 mg/l (primul levigat) la 
34.3 mg/l (ultimul levigat). Pierderile de azot nitric din variantele cu Z. mays și sol cu 
textură nisipoasă sunt mai mari de la 108 la 57.9 mg/l comparativ cu cele din solul cu 
textură lutoasă (36.6 la 62.6 mg/l). 

d) Carbonul organic (Corg). Carbonul organic din sol este influenţat foarte 
semnificativ de utilizarea gunoiului de grajd ca şi fertilizant organic, acest parametru 
înregistrând valorile cele mai mari în variantele cu comunitate mixtă din solul cu textură 
nisipoasă de la 1.07 la 1.25 % la planta S. perfoliatum. În solul cu textură lutoasă, prezenţa 
resturilor organice ale speciei S. perfoliatum duce la valori mai ridicate ale carbonului 
organic în varianta martor (de la 1.33 la 1.75 %). Aplicarea fertilizantului organic, 
determină creșterea carbonului organic din solul cu textură nisipoasă de la 1.07 la 1.51 % 
la planta Z. mays.  În solul cu textură lutoasă, prezenţa resturilor organice ale speciei Z. 
mays determină o creștere a valorilor carbonului organic în varianta martor (de la 1.33 la 
1.75 %). 

e) Azotul total (Nt). Azotul total din sol prezintă valori mai ridicate în variantele 
fertilizate cu gunoi de grajd (0.12%), textura solului, tipul de material organic şi 
comunitatea biologică neavând influenţă semnificativă asupra acestui parametru. În solul 
cu textură nisipoasă, lumbricidele și colembolele determină cea mai mare creștere a 
azotului total (0.094 la 0.109%) în prezența fertilizării organice, pe de altă parte, în solul 
cu textura lutoasă, varianta martor fertilizată cu gunoi de grajd are valoarea cea mai mare 
a azotului total (0.107 și 0.133%). Variația azotului total din solul cu textură nisipoasă este 
cuprinsă între 0.094 și 0.116% în varianta mixtă cu fertilizare organică respectiv între 
0.107 și 0.122% în varianta martor din solul cu textură lutoasă. 
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8.2.2. Influența asupra proprietăţilor biologice  
a) Carbonul organic din plantă (Corg). Cea mai mare reducere a valorilor 

carbonului organic din materialul organic de S. perfoliatum a fost observată la varianta 
martor fertilizată cu gunoi de grajd din solul cu textură nisipoasă de la 36.42% (începutul 
experimentului) la 32.93% (sfârșitul experimentului), respectiv 34.58% (sfârșitul 
experimentului) la varianta martor fertilizată mineral din solul cu textură lutoasă. 
Comunitatea mixtă din variantele nefertilizate (Z. mays) prezintă cele mai mari scăderi ale 
carbonului organic: între 43.41 și 26.39% la solul cu textură lutoasă respectiv între 43.41 
și 36.75% la solul cu textură nisipoasă. 

b) Azotul total din plantă (Nt). În varianta martor nefertilizată s-au înregistrat 
cele mai ridicate valori ale azotului total din materia organică de S. perfoliatum: de la 0.943 
% (la începutul experimentului) la 1.317 % pe solul cu textură lutoasă, respectiv la 1.292 
% pe solul cu textură nisipoasă. În varianta mixtă nefertilizată s-au înregistrat cele mai 
ridicate valori ale azotului total din materia organică de Z. mays: cu o scădere de la 0.433 % 
(la începutul experimentului) la 0.35 % pe solul cu textură nisipoasă, respectiv o creștere 
la 0.444 % pe solul cu textură lutoasă. 

c) Rata de consum a materialului organic. Rata de descompunere a materialului 
organic S. perfoliatum a fost de 100 % în microcosmosurile cu comunitate mixtă la ambele 
tipuri texturale de sol încă din a cincia săptămână a experienței. Descompunerea 
materialului organic uscat de S. perfoliatum într-un procent de 94% a fost observată în 
varianta martor din solul cu textură nisipoasă și de 86% în varianta martor din solul cu 
textură lutoasă. Materialul organic de Z. mays s-a descompus în variantele mixte în solul cu 
textură nisipoasă 99% iar în solul cu textură lutoasă cu 96 de procente. În variantele 
nefertilizate, s-a înregistrat rata de descompunere cea mai mică a materialului organic, 
respectiv 75% în varianta martor cu Z. mays. 

d) Abundența colembolelor. Utilizarea gunoiului de grajd influenţează 
comunitatea biologică din sol, efectivele populaţiei de F. candida au crescut în solul cu 
textură nisipoasă de la 400 la 937 de indivizi în varianta cu S. perfoliatum respectiv la 660 
de indivizi în solul cu textură lutoasă. Materialul organic de  Z. mays și fertilizarea organică, 
determină o creștere a efectivelor de la 400 la 1130 în solul cu textură lutoasă. Efectivele 
speciei F. candida au fost mai mari în solul cu textură nisipoasă (1803 de indivizi) 
comparativ cu textura lutoasă. 

e) Biomasa lumbricidelor. Biomasa lumbricidelor crește datorită fertilizării cu 
gunoi de grajd. Biomasa totală a lumbricidelor a crescut de la 3.35 g la 7.73 g în varianta cu 
S. perfoliatum și textura nisipoasă (fertilizată cu gunoi de grajd) și de la 3.93 g la 7.16 în 
solul cu textură lutoasă și fertilizare organică. În solul cu textură nisipoasă, biomasa totală 
a lumbricidelor a crescut în intervalul 2.53-4.87 g iar în solul cu textura lutoasă de la 3.6 g 
la 6.23 g. 

8.2.3. Influența asupra proprietăţilor microbiologice  
a) Biomasa funcțională microbiană: Profilul biologic al comunităţii microbiene 

este influenţat de textura solului, utilizarea substraturilor organice fiind mai pronunţată în 
solul cu textură nisipoasă. În acest sol fertilizarea minerală şi organică determină o 
intensificare a activităţii metabolice microbiene transpusă în valori mai ridicate ale 
utilizării substraturilor organice. Cele mai mari valori de 6 µg CO2/C/g/h ale activității 
metabolice transpuse datorită utilizării substratului acid ketoglutaric au fost observate la 
variantele fertilizate din solul cu textură nisipoasă, material organic de S. perfoliatum și 
comunitate mixtă. În cazul solului lutos, fertilizarea minerală reduce activitatea 
microbiană, gradul de utilizare a substraturilor fiind mai mic cuprind în intervalul 0.5-1.5 
µg CO2/C/g/h decât în solul cu textură nisipoasă. Prezenţa comunităţii biotice din varianta 
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mixtă determină creşterea activităţii metabolice şi a ratei de utilizare a substraturilor, 
impactul fiind mai puternic în varianta cu S. perfoliatum (2.7 µg CO2/C/g/h). Valorile 
activității metabolice ale comunităților microbiene în variantele cu Z. mays sunt mai reduse 
decât la S. perfoliatum respectiv la solul cu textură lutoasă (2.3 µg CO2/C/g/h). comparativ 
cu textură nisipoasă (5.2 µg CO2/C/g/h). Prezenţa comunităţii biotice din varianta mixtă 
determină creşterea activităţii metabolice şi a ratei de utilizare a substraturilor, cu 
valoarea cea mai mare în varianta cu Z. mays (2.3 µg CO2/C/g/h). 

b) Respirația solului. Respirația solului la variantele cu S. perfoliatum are valori 
mai ridicate în prezența comunității biologice și a fertilizanților, indiferent de textura 
solului până în săptămâna a cincia. În a doua săptămână, fertilizarea minerală determină 
cea mai mare respirație a solului cu textură lutoasă de 0.88 g/m2/h la varianta martor cu 
material organic de S. perfoliatum. Fertilizarea organică crește până la 0.50 g/m2/h 
valoarea respirației solului în solul cu textură nisipoasă, material organic de S. perfoliatum 
și comunitate mixtă. În a doua săptămână, fertilizarea minerală provoacă cea mai mare 
respirație în solul cu textură lutoasă la varianta cu material organic de Z. mays și 
comunitate mixtă (0.93 g/m2/h). În prezenţa resturilor organice de Z. mays, valorile cele 
mai mari ale respirației solului s-au măsurat în prezența comunității biologice și a 
fertilizării minerale, pe solul cu textură nisipoasă (0.74 g/m2/h). În solul cu textură lutoasă, 
fertilizarea nu influenţează respiraţia solului.   

Experimentul demonstrează impactul aplicării fertilizanților organici și minerali 
asupra descompunerii materiei organice, comunității biologice din sol și a proceselor pe 
care acestea le produc. Rezultatele obținute evidenţiază rolul esenţial al unei bune 
funcționări a comunității biologice în sol, motiv pentru care recomandăm: 
 Fertilizare rațională pe terenurile agricole, în concordanță directă cu nevoile solului 

dar și ținând cont de bunele practici agricole pentru menținerea comunității biologice 
active și benefice în sol.   

 Utilizarea speciei S. perfoliatum ca plantă energetică cu un nivel de sustenabilitate mai 
mare faţă de Z. mays. 

 Menținerea materiei organice în și la suprafața solului pentru a asigura o activitate 
optimă a comunității biologice din sol. 


