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Abstract: The objective of this study was the evaluation of the quantitative dynamics 
of  the saprophytic microorganisms from the soils on which ecological agriculture is 
practised. The research program was carried out at the Bacău vegetable growing Station. 

From the soil samples there were determined quantitatively the saprophytic bacteria 
and the fungi (moulds). 

On the background of the reducing of resources of nitrates as biogenic elements, 
under the lack of the chemical fertilizers a certain mitigation of the microbial populations 
was recorded. The total number of the saprophytic bacteria is by 25 % smaller as compared 
to the fields receiving chemical fertilizers. In the case of the moulds, the reduction is more 
significant – reaching 40 % as related to control fields. The density of bacterial populations 
was 5,898,000 UFC/g of wet soil in the case of the fields used for intensive agriculture, and 
4,550,000 UFC/g of wet soil in the soils used for biological agriculture. The values represent 
the mean for the whole vegetation period. 

 
Solul conţine o microbiotă normală, care joacă un rol esenţial în mineralizarea 

resturilor organice de plante şi animale, asigurând astfel fertilitatea acestuia prin 
repunerea în circuit a elementelor biogene. În condiţiile agriculturii intensive pot apărea 
însă efecte negative asupra populaţiilor microbiene, cât şi asupra produselor agricole 
recoltate ca urmare a utilizării pesticidelor. Aceste substanţe reprezintă compuşii 
xenobiotici introduşi în mod sistematic în mediu, utilizaţi în culturi sub variate forme: 
erbicide, insecticide, nematocide, fungicide. Ele se distribuie direct pe sol (în 
profunzime sau la suprafaţă) sau se pulverizează pe plante de cultură. În tratamentul 
aerian se utilizează doze de 0,5-5 kg de substanţă activă la un hectar. Presupunând că 
produsul este antrenat uniform în primii 10 cm din profunzimea solului, rezultă o 
concentraţie de 0,5-5 mg/kg sol. 

Utilizarea pesticidelor afectează însă calitatea produselor alimentare care pot 
acumula unele substanţe toxice. De aceea s-au extins în ultimul timp culturile biologice, 
care încearcă să elimine total sau parţial îngrăşămintele chimice sau pesticidele. Acest 
tip de cultură agricolă mai poartă şi numele de producţie organică, datorită substituirii 
îngrăşămintelor chimice cu cele organice. 

Studiul de faţă are ca scop să evalueze dinamica unor populaţii bacteriene şi 
fungice edafice din sole de cultură realizate în cele două sisteme: biologică şi intensivă. 
Cercetările s-au desfăşurat în cursul anului 2000 la Staţiunea Legumicolă din Bacău. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările proprii au urmărit să evidenţieze impactul tipului de cultură asupra populaţiilor 

de microorganisme edafice. S-a apelat, în acest scop, la poligonul experimental de agricultură 
biologică de la Staţiunea de Cercetări Legumicole Bacău, care dispune de sole trecute în cultură 
biologică de 19 ani şi sole de producţie la care se aplică tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor 
şi se adaugă fertilizanţi. 

Analizele microbiologice s-au făcut pe trei tipuri de sole: sole introduse în cultura biologică de 
9 ani, pa care nu s-au mai administrat pesticide şi îngrăşăminte chimice în acest interval de timp, sole 
introduse în cultura biologică de un an şi sole pe care se practică în continuare cultura intensivă. 

Microbiota edafică 
Metoda de lucru 
Pentru analiza microbiotei solului s-au recoltat probe din orizontul 5-15 cm în primăvară 

(22 mai), vară (18 iulie) şi toamnă (14 septembrie). Probele au fost cultivate pe medii de cultură 
elective pentru determinarea numărului de bacterii saprofite. 

Mediul pentru bacterii: soluţie minerală Winogradski – 5 ml; extract de sol – 10 ml; 
peptonă – 3 g; extract de carne – 3 g; soluţie oligoelemente – 1 ml; CO3Ca – 0,5 gr; apă distilată – 
1000 ml; agar – agar – 18 g şi mucegaiuri.  

Mediul pentru mucegaiuri: YPG (mediu cu extract de levuri – peptonă – glucoză); 
glucoză – 5,0 g; peptonă – 1,0 g; NH4NO3 - 1,0 g; K2HPO3 – 1,0 g; MgSo4 x 7 H2O – 0,5 g; extract 
de levuri – 2,0 g; apă distilată – 1000 ml; agar – agar – 20 g. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Caracterizarea agro-chimică a solelor 
Asupra solelor introduse în cultura intensivă s-au efectuat anual analize chimice, 

pentru a surprinde eventuale modificări ale concentraţiei unor parametri. Pentru unii 
indicatori chimici există analize încă din anul 1992, din primul an de practicare a 
agriculturii  biologice (reacţia solului, pH-ul, fosforul mobil, potasiul mobil). Pentru 
altele analizele au început în 1994 sau 1995. Există de asemenea analize pentru solele 
pe care se practică agricultura intensivă. Toate aceste analize au fost executate de 
Oficiul pentru studii pedologice şi agrochimice Bacău şi ne-au fost puse la dispoziţie 
prin amabilitatea conducerii Staţiunii Legumicole Bacău. 

Din tabelul 1 se poate remarca o variabilitate semnificativă a acestor indicatori pe 
diferite sole aflate în cultură biologică. Această neuniformitate a condiţiilor agrochimice 
impune o anumită prudenţă în interpretarea rezultatelor microbiologice, în corelaţie cu 
factorii chimici şi speciile de plante cultivate. 

Tabelul 1. 
Dinamica chimismului solului în parcelele introduse în cultură biologică în perioada 

1992-2000 (valori medii pe toate parcelele) 
Nr. 
crt Indicatorul U.M 1992 1994 1995 1996 2000 

1 Reacţia solului PH 6,82 - - - 6,88 
2 Humusul (%) 2,99 - - - 3,03 
3 Azot total (%) - 1,74 - - 1,45 
4 Raport C/N (C/N) - - 10,0 - 11,5 
5 Azot nitric ppm - 6,6 - - 7,9 
6 Azot amoniacal ppm - 10,3 - - 4,0 
7 Fosfor mobil ppm 8,5 - - - 109 
8 Potasiu mobil Ppm 216 - - - 198 
9 Materie organică (%) - - 8,8 - 6,8 



 
Din punct de vedere al parametrilor chimici, în afara acestei variabilităţi 

remarcate mai sus apar două elemente de comparaţie interesante. Este vorba, în primul 
rând, de o diferenţă semnificativă a resurselor azotate din sol. Astfel, azotul nitric este 
de două ori superior iar azotul amoniacal este de 4 ori superior în solul pe care se 
practică agricultura intensivă (tab. 2). În cifre absolute, suma celor două forme de azot 
atestă o bună aprovizionare a solului cu acest element biogen în cazul agriculturii 
intensive (16,2 + 26,6 =42,8 ppm) şi o slabă aprovizionare pe sole aflate în cultura 
biologică (9,97 + 7,63 = 17,60 ppm). 

În al doilea rând se constată p diminuare a concentraţiei unor parametri chimici 
pe solele aflate în agricultura biologică (tab. 1). Este vorba de azotul amoniacal (de la 
10,3 la 4,0 ppm), azotul total (de la 1,74 la 1,45) şi materia organică (de la 8,8, la 6,8%). 
Există şi unele creşteri: azotul nitric şi fosforul mobil. Creşterea azotaţilor s-ar putea 
datora bacteriilor nitrificatoare care oxidează amoniacul la nitriţi şi apoi la nitraţi. 

Tabelul 2. 
Principalii indicatori agrochimici care acţionează asupra multiplicării populaţiilor 

microbiene din solele cercetate 

Tipul de cultură Parcela N-nitric 
ppm 

N-amoniacal 
ppm 

Humus 
(%) 

Materie 
organică 

(%) 
Biologică-9 ani 1 10,4 8,0 3,1 8,1 
Biologică-9 ani 2 8,1 7,9 3,2 8,3 
Biologică-9 ani 3 9,1 8,3 3,2 8,0 
Biologică-9 ani 11 8,8 8,3 2,5 6,6 

Intensivă  16,2 26,6 2,6 8,0 

 
Dinamica sezonală a populaţiilor microbiene 
Numărul total de bacterii este de ordinul milioanelor de celule/g de sol umed 

(fig. 1). Predomină speciile care formează microcolonii (75 – 85 %) (tab. 3). 
Dacă urmărim dinamica sezonală a numărului de bacterii se constată o diminuare 

din primăvară către toamnă (fig. 1). Această evoluţie cantitativă se corelează cu 
temperaturile ridicate ale solului din cursul verii şi umiditatea scăzută din septembrie, 
care acţionează ca factori inhibanţi ai multiplicării bacteriilor. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mai Iulie Septembrie Media anuală

M
ii 

U
.F

.C
. /

 g
 s

ol

Ceapă

Tomate

Ardei

 
Fig. 1. Dinamica sezonală a numărului de bacterii edafice în corelaţie cu speciile de plante 

cultivate (valori medii pentru toate solele analizate) 
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Tabelul 3. 

Dinamica sezonală a macro şi microcoloniilor (%) 
 

Data Macrocolonii (M) Microcolonii (m) M + m 

22.05. 2000 12% 88% 100% 

18.05. 2000 21% 79% 100% 

14.09. 2000 39% 61% 100% 

 
Numărul de mucegaiuri care s-au dezvoltat pe mediul de cultură este de 

ordinul miilor şi zecilor de mii/g sol umed. Dacă urmărim dinamica sezonală a 
numărului de mucegaiuri se constată o evoluţie interesantă, diferită de a 
populaţiilor bacteriene (fig. 2). 

Cele mai abundente populaţii de mucegaiuri s-au evidenţiat la sfârşitul 
primăverii (22 mai). Numărul lor a fost cuprins între 20.000 – 75.000 U.F.C./g sol 
umed, în funcţie de sola analizată şi plantele de cultură. Valorile medii pentru 
toate solele, în corelaţie şi cu plantele cultivate sunt prezentate în fig. 2. 
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Fig. 2. Dinamica sezonală a numărului de mucegaiuri edafice în corelaţie cu speciile de 

plante cultivate (valori medii pentru toate solele analizate) 
 

În lunile iulie numărul de mucegaiuri diminuează puternic de cca zece ori. 
Fenomenul trebuie explicat în corelaţie cu acţiunea factorilor climatici. În luna 
iulie, ca de altfel în tot sezonul cald, acţionează doi factori înhibaţi pentru 
mucegaiuri. Temperatura ridicată şi uscăciunea. Mucegaiurile sunt organisme 
psihrofile şi higrofile (preferă temperaturile moderate, în jurul a 200C şi 
umiditatea relativă ridicată). 
 704
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O uşoară revenire a numărului de mucegaiuri se constată în luna 
septembrie, la valori de cca 10.000 U.F.C./g sol, ca urmare a diminuării acţiunii 
negative a factorilor amintiţi mai sus. 

 
Impactul tipului de cultură asupra microbiotei 
Microbiota edafică se dezvoltă şi în corelaţie cu resursele de substanţe 

nutritive ale solului. Din acest punct de vedere este important să comparăm 
rezultatele analizelor agrochimice de pe sole unde am efectuat şi analize 
microbiologice. Acestea sunt prezentate în tabelul 2, şi cuprind doar cei mai 
importanţi indicatori care pot influenţa multiplicarea microbiotei. 

Rezultă din tabel că solul pe care se practică agricultura intensivă este 
foarte bine aprovizionat cu azot datorită administrării artificiale. El conţine 
cantităţi de materie organică comparabilă cu cea din solele pe care s-a introdus 
agricultura biologică cu 9 ani în urmă, dar valori mai mici în privinţa humusului. 

Pentru compararea microbiotei  determinate pe cele două tipuri de sole 
(cultură intensivă şi biologică de 9 ani) am făcut media datelor analitice pentru 
toate plantele cultivate (tomate, ardei, ceapă). Rezultatele sunt prezentate în 
tabelul 3, separat pe cele trei sezoane (primăvară, vară, toamnă), dar şi ca medie 
anulă. 

 Din tabelul 4 se constată că populaţiile microbiene au diminuat pe solele 
cu agricultură biologică faţă de cele aflate în continuare pe sole cu agricultură 
intensivă. Astfel, valorile medii anuale ale numărului de mucegaiuri sunt de 
22.700 U.F.C./g sol umed în cazul solelor cu agricultură intensivă, 17.200 
U.F.C./g sol umed în cazul solei introduse în cultura biologică de un an şi 13.400 
U.F.C./g sol umed în cazul solelor cu cultură biologică de 9 ani. 

 
Tabelul 4. 

Influenţa tipului de cultură asupra populaţiilor de microorganisme 
 

U.F.C./g sol (valori medii lunare) Tipul de cultură 
Bacterii Mucegaiuri 

 22 mai 2000 
Cultură biologică – 9 ani 7.830.000 26.800 
Cultură intensivă 10.550.000 54.000 
 18 iulie 2000  
Cultură biologică – 9 ani 5.466.000 3.420 
Cultură intensivă 5.900.000 5.000 

 14 septembrie 2000 
Cultură biologică – 9 ani 325.000 10.100 
Cultură intensivă 1.245.000 9.250 

 Media anulă 
Cultură biologică – 9 ani 4.550.000 13.400 
Cultură intensivă 5.898.000 22.700 

 
Şi în cazul bacteriilor numărul maxim s-a găsit în solele pe care se practică 

agricultura intensivă, la bază fiind aceleaşi explicaţii ca şi în cazul fungilor. 
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CONCLUZII 
1. Dupa 9 anide practicarea agriculturii ecologice la Staţiunea Legumicolă 

Bacău s-au produs o serie de mutaţii în ceea ce priveşte caracteristicile 
agrochimice ale solului. Mai importante, sunt următoarele: scăderea concentraţiei 
azotului amoniacal de la 10,3 ppm la 4,0 ppm; scăderea concentraţiei azotului 
total de la 1,74 ppm la 1,45 ppm, ca valori medii pentru toate solele 
experimentale. Procentul acestor diminuări este semnificativ fiind cuprins între 
20 – 60%. 

2. Condiţiile agrochimice ale solului acţionează în mod evident asupra 
populaţiilor de microorganisme edafice. Numărul total de bacterii saprofite este 
cu cca 25% superior pe solele exploatate în sistem intensiv faţă de cele cu 
agricultură biologică; în cazul fungilor creşterea este de 40%. 

3. Dinamica cantitativă sezonală a microbiotei relevă dependenţa de factorii 
climatici. Maximum de bacterii şi mucegaiuri se înregistrează în luna mai. 
Evoluţia ulterioară a celor două grupe de microorganisme diferă: numărul minim 
de bacterii s-a determinat în luna septembrie iar numărul minim de fungi în luna 
iulie. 

4. Impactul speciilor de plante cultivate asupra microbiotei edafice este 
moderat, fiind totuşi evidentă o diminuare cantitativă pe solele cultivate cu ceapă. 
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