
INFLUENŢA PRODUSELOR POLIFENOLICE ŞI 
LIGNINICE ASUPRA DEZVOLTĂRII PLANTELOR 

ŞI MICROORGANISMELOR 
 

THE INFLUENCE OF THE POLIPHENOLIC PRODUCTS UPON 
PLANTS AND MICROORGANISMS DEVELOPMENT 

 
Mariana DUMITRU1, Rodica DIACONESCU1, Genovica VULPOI2

1Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi 
2Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi 

 
Rezumat: Un rol deosebit de important în procesele de creştere şi dezvoltare 

a plantelor îl au microorganismele şi compuşii organici din mediile de cultură. 
Interacţiunile dintre plante şi comunităţile microbiale din rizosferă sunt complexe şi 
se dezvoltă în beneficiul ambelor sisteme. Datele obţinute au permis stabilirea 
adaosurilor optime de produse polifenolice şi ligninice pentru buna dezvoltare a 
plantelor şi a comunităţilor microbiale. 

INTRODUCERE 
Studiul proceselor de metabolizare a produselor polifenolice şi ligninice a creat 

posibilitatea utilizării acestora în diverse domenii. Un rol important revine procesului de 
biodegradare, reprezentat de transformările ce se produc în aceste produse sub acţiunea 
microorganismelor şi a sistemelor enzimatice sintetizate de acestea la nivelul solului 
cultivat. Fertilitatea solurilor şi nutriţia minerală a plantelor sunt condiţionate în primul 
rând de fondul de elemente nutritive eliberate în cadrul circuitului biologic prin procesul 
de mineralizare a resturilor organice [1,5]. În figura 1 este redată influenţa materiei 
organice asupra solului şi plantelor. 
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Fig.1 Influenţa materiei organice asupra solului şi plantelor 
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Prin tehnologia de cultivare a plantelor, prin folosirea produselor 
polifenolice şi ligninice se pot schimba în mare măsură direcţia şi viteza 
proceselor chimice şi biochimice din sol, ca şi însuşirile fizico chimice ale 
acestuia.  

MATERIALE ŞI METODE 
- Nisip cuarţos, cu granulozitatea cuprinsă între 400-800 μm, de pe râul Siret; 
- Vase de vegetaţie pentru cultura în câmp – realizată la Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi; 
- Lignină (L) obţinută de la delignificarea inului, tipul PF 3035 oferită de 

Compania Granit din Elveţia; 
- Lignosulfonat de amoniu (LSNH4) soluţie reziduală rezultată în urma 

procesului de multiplicare a drojdiilor furajere, de la SC „Celohart” SA 
Zărneşti; 

- Extract alcalin global de polifenoli din corzi de viţă-de-vie soiul Chambourcin 
(EPF); 

- Phaseolus vulgaris soiul Magna, de la Staţiunea de Cercetare Podu Iloaiei; 
- Vase Petri; 
- Reactivi şi materiale pentru identificarea şi numărarea coloniilor de 

microorganisme. 
În câte cinci vase de vegetaţie pentru fiecare variantă şi agent de fertilizare au 

fost cultivate boabe de fasole. 
Pentru lignină s-au utilizat 223, 446, 669 kg/ha, iar pentru lignosulfonatul de 

amoniu şi extractul polifenolic câte 125, 250, 500 kg/ha, martorul nefiind tratat. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În timpul dezvoltării culturilor s-au recoltat probe de sol pentru care s-a 

determinat numărul de microorganisme pe gram sol. Pentru determinarea 
numărului de microorganisme la 1 gram de sol s-a utilizat metoda culturilor în 
vase Petri. Pentru identificarea coloniilor s-au folosit medii de cultură 
recomandate de literatura de specialitate [4]. 

În figurile 2, 3, 4 sunt prezentate influenţele produselor polifenolice şi 
ligninice asupra numărului de microorganisme. 

0

50

100

150

200

0 125 250 375 500

 LSNH4, kg/ha

N
r. 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
e/

g 
so

l*
10

5

 
Fig. 2. Influenţa cantităţii de LSNH4 asupra numărului de microorganisme 
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Fig. 3. Influenţa cantităţii de lignină  asupra numărului de microorganisme 
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Fig. 4. Influenţa cantităţii de EPF asupra numărului de microorganisme 

 
Influenţa produselor luate în studiu asupra acumulării şi dezvoltării 

microorganismelor depinde de natura acestora şi de adaosul lor în sol. Deoarece 
LSNH4 şi EPF se mineralizează mult mai uşor decât lignina, se constată o 
dezvoltare mai intensă a microorganismelor la nivelul solului cultivat, ceea ce 
stimulează şi procesul de dezvoltare al plantelor concretizat chiar şi în creşterea 
producţiei [ 2,3].  

Pe parcursul evoluţiei culturilor s-au înregistrat imagini ce evidenţiază 
dezvoltarea diferită a plantelor în funcţie de adaosurile de produse polifenolice şi 
ligninice (figurile 5, 6, 7). 
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Fig. 5. Evoluţia plantelor la adaosuri diferite de lignosulfonat de amoniu 

(500; 250; 125; 0 kg s.u./ha) 

 
 

Fig. 6. Evoluţia plantelor la adaosuri diferite de lignină 
(669; 446; 223; 0 kg/ha) 

 
 
Se poate observa că, în cazul utilizării lignosulfonatului de amoniu şi 

extractului polifenolic, plantele se dezvoltă mai bine la adaosuri de 125-250 kg 
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s.u./ha. Pentru lignină o dezvoltare mai bună a plantelor se remarcă în domeniul 
223 – 446 kg/ha. 

 
 

 
 

Fig. 7. Evoluţia plantelor la adaosuri diferite de extract polifenolic 
(500; 250; 125; 0 kg s.u./ha) 

 
 
 

CONCLUZII 
 Pentru experimentele efectuate în câmp se constată că, plantele se dezvoltă 

diferit, în funcţie de natura agentului fertilizant studiat cât şi de adaosul acestuia. 
Dezvoltarea diferită este rezultatul efectului stimulator al produselor cu structură 
aromatică care se manifestă atât asupra creşterii, dezvoltării şi fructificării 
plantelor, cât şi asupra metabolismului microorganismelor care se acumulează în 
sol, până la un anumit adaos, după care efectul este contrar.  

Interacţiunile dintre plante şi comunităţile microbiale din rizosferă sunt 
complexe şi se dezvoltă în beneficiul ambelor sisteme. Prezenţa şi activitatea 
microorganismelor în rizosferă grăbeşte creşterea şi asigură dezvoltarea viguroasă 
a plantelor. 

În cazul utilizării lignosulfonatului de amoniu şi a extractului polifenolic se 
constată o dezvoltare mai intensă a microorganismelor la nivelul solului cultivat 
până la o concentraţie de 0,5 g/L (250 kg s.u./ha), după care apare procesul de 
inhibare, produşii devenind toxici. 
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În cazul utilizării ligninei, la momentul prelevării probelor s-a constatat o 
scădere a florei microbiene faţă de proba martor, fenomen determinat de durata 
redusă a culturii, pentru a se manifesta efectul biodegradării. 
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