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The present work has the purpose to point out the biostimulator effect 
of lignin and ammonium lignosulfonate through their products of biological 
transformation on the growing and development of the bean plants (the 
Magna breed). Effect which manifests an intensity which depends on the 
concentration. But when going beyond a certain level of concentration, both 
compounds cause an inhibition of the mitotic division which is reflected in 
the more reduced rhythm of growing. The fact that the lignin products can 
suffer modifications on the cultivated soil can be emphasised through the 
plants analyses obtained on this kuid of soil. The nitrogene one of the 
chemical elements with the most complex and important role in the existence 
of the living organisms and it cannot be replaced by another nutritive 
element. It is, generally, the fourth in plants after carbon, oxygen and 
hydrogen. Usually, only 10-20% from nitrogen in the plant can be found as 
free ions of NO3

- or NH4
+. 

The nitrogen is considerated throwgh excellence an element of 
growth. The growth in dimenssion or weight of cells and plant 
generallycannot is conceived without the biosynthetis of the proteic 
substances that cannot take place without the nitrogen. Through the 
chlorophil one of the nitrogen's component contributes at the photosynthetic 
activity, the base of all the processes in a plant, including the on of the 
growth and development. Some of the compounds, because of their specific 
role, stimulate the growth of the plants. This way, from the fitohormons, the 
auxines intensificate the meristemathic cellular division, stimulate the 
absorbtion of the water and the mineral substances; the citokinetines amplity 
the multiplication by the division of the mature nonmeristhematic cells. The 
nucleoproteides, which can be found in the nucleus but also in the citoplasma 
and ribosoms have an important role in the cellular division and in the 
synthetis of the proteids needed both in the growth processes, and the 
differentiating processes from new tissues and organs. The depletion of the 
nitrogen leads to the inhibation of the chlorophile synthesis, growth hormons, 
nucleoproteids, proteins and, eventually, the plant's growth. 
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Pentru a pune în evidenţă interacţiunea dintre plante şi sol – mediul de 

cultură s-au realizat experimente în câmp pe un sol arid tratat cu lignosulfonat de 
amoniu şi lignină din in şi cultivat cu fasole soiul Magna.  

Pe parcursul evoluţiei culturilor s-au înregistrat imagini ce evidenţiază 
dezvoltarea diferită a plantelor în funcţie de adaosurile de produse ligninice. 
Această dezvoltare diferită este rezultatul influenţei produselor testate atât asupra 
creşterii, dezvoltării şi fructificării plantelor până la un anumit adaos, după care se 
constată fenomene de inhibare a creşterii. 

Efectele stimulatoare pentru doze judicios alese se pot observa şi la 
următoarea generaţie de plante, efecte care se pare că pot fi explicate genetic. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Mediu de cultură: nisip cuarţos cu granulozitate de 400 – 800 µ de pe râul Siret; 
Lignină de la delignificarea inului în cantităţi diferite, raportate la suprafaţa de 

1 ha şi anume: 223 kg/ha, 446 kg/ha şi respectiv 667 kg/ha; 
LSNH4 în trei concentraţii: 0,25 g/L (125 kg s.u./ha); 0,5 g/L (250 kg s.u./ha); 

1 g/L (500 kg s.u./ha); 
Material biologic – boabe de fasole soiul Magna; 
Vase de vegetaţie. 
În vasele de vegetaţie s-au introdus câte 5 kg nisip. Primele cinci au rămas drept 

martor, următoarele (câte 5) tratându-se cu produse  ligninice în cantităţile menţionate. 
În toate vasele de vegetaţie au fost însămânţate boabe de fasole. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Indicele mitotic poate oferi informaţii privind influenţa exercitată de lignină 

şi respectiv de lignosulfonatul de amoniu, asupra diviziunii mitotice, la nivelul 
meristemelor radiculare de Phaseolus vulgaris, soiul Magna. Boabele de fasole 
tratate cu lignosulfonat de amoniu respectiv lignină au fost puse la germinat în vase 
Petri, la 250C, la întuneric. Rădăcinile de 1-1,5 cm au fost fixate cu un fixator 
Bataglia, înainte de a fi supuse investigaţiilor citologice. 

Aşa cum reiese din graficele de mai jos (figurile 1 şi 2) atât lignina cât şi 
lignosulfonatul de amoniu induc, în general, creşteri ale frecvenţei celulelor în 
diviziune, comparative cu martorul netratat. 

Acest aspect este caracteristic primelor două concentraţii utilizate deoarece, 
atât pentru lignină, cât şi pentru lignosulfonatul de amoniu, cea de-a treia valoare a 
concentraţiei induce o uşoară scădere a frecvenţei celulelor în diviziune, corelată cu 
o creştere a frecvenţei celulelor în interfază. 

Acest comportament relevă efectul biostimulator al ligninei, cât şi al 
lignosulfonatul de amoniu prin produsele lor de transformare biologică asupra 
creşterii şi dezvoltării plantelor, în cazul de faţă, fasole, efect care manifestă o 
intensitate dependentă de concentraţie. 
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Figura 1. Variaţia indicelui mitotic în celulele meristemului radicular de Phaseolus 

vulgaris, soiul Magna, sub efectul tratamentului cu lignină martor – 0 kg/ha; 
II – 223 kg/ha; III – 446 kg/ha; IV – 669 kg/ 

 
Figura 2. Variaţia indicelui mitotic în celulele meristemului radicular de Phaseolus 

vulgaris, soiul Magna, sub efectul tratamentului 
cu LSNH4martor – 0 g/L; 2 – 0,25 g/L; 3 – 0,5 g/L; 4 – 1 g/L 

 
Figura 3. Proporţia anatelofazelor normale/aberante în celulele meristemelor 

radiculare de Phaseolus vulgaris, soiul Magna, sub efectul tratamentului cu lignină 
martor-0 kg/ha; II-223 kg/ha; III-446 kg/ha; IV-669 kg/ha lignină 
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Figura 4. Proporţia anatelofazelor normale/aberante în celulele meristemelor 

radiculare de Phaseolus vulgaris, soiul Magna, sub efectul tratamentului cu LSNH4 
martor – 0 g/L; 2 – 0,25 g/L; 3 – 0,5 g/L; 4 – 1 g/L 

Peste un anumit nivel de concentraţie însă, ambii compuşi provoacă o 
inhibare a diviziunii mitotice. 

Aprecierea calităţilor biostimulatiare impune investigarea frecvenţei 
anatelofazelor normale/aberante în celulele meristemelor radiculare. 

O frecvenţă crescută a aberaţiilor cromosomiale în atelofaza mitozei indică 
un potenţial mutagen ridicat al compuşilor folosiţi şi ridică semne de întrebare 
asupra oportunitaţii utilizării sale ca biostimulator. 

 

CONCLUZII 
1. Transformarea LSNH4 şi ligninei la nivelul solului conduce la produse 

care influenţează metabolismul plantelor ,care se reflectă în compoziţia acestora. 
2. Introducerea în sol a produselor polifenolice şi ligninice influenţează unii 

indicatori biochimici şi citogenetici ai plantelor. 
3. Indicele mitotic poate oferi informaţii privind influenţa exercitată de 

LSNH4 şi lignină, asupra diviziunii mitotice la nivelul meristemelor radiculare de 
Phaseolus vulgaris. 

Atât lignina cât şi LSNH4 induc, în general, creşteri ale frecvenţei celulelor 
în diviziune pentru adaosuri de 446 kg lignină la hectar şi respectiv 250 kg s.u./ha, 
comparativ cu martorul netratat. 

4. Rezultatele obţinute pentru produsele studiate indică un comportament al 
unui inductor redus de aberaţii cromosomiale în cazul primelor două doze de adaos 
utilizate, nivelul frecvenţei anatelofazelor aberante este chiar mai scăzut decât în 
cazul culturilor martor, unde acestea apar în mod natural. În acest context, se 
etalează pe lângă efectul biostimulator al ligninei şi LSNH4 şi un efect protector din 
punct de vedere mutagenetic. 
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