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Abstract. There has been studied the cathalaze and dehydrogenaze activity of the 

soil sampled from five differently managed corn plots: V1 - deep autumn ploughing (30cm) 
and the vegetal rests incorporated into soil; V2 - biologic control using Trichogramma sp. 
oophagous wasps; V3 - application of the biological insecticide Neemazal; V4 - spraying 
with Sinorathox as a chemical control measure; V5 - the control plot was superficially 
ploughed (20 cm) and the vegetal rests incorporated into soil. The experiments were carried 
out during an entire year and soil samples were taken each season. The chemical analyses 
showed the fact that the enzymatic activity was influenced by the climatic conditions and the 
applied cultivation technology. The enzymatic activity of the soil sampled from V2 and V3 
plots were higher compared to the control 

 
 Toate procesele microbiologice din sol sunt rezultatul acţiunii enzimelor produse 
de către microorganisme. Unele enzime sunt exoenzime (proteaza, celulaza), altele sunt 
endoenzime ce acţionează după liza celulei bacteriene. 

Fiind proteine, aceste enzime vor fi biodegradate, însă pentru o vreme ele îşi 
păstrează în sol capacitatea de a acţiona asupra substanţelor organice. Originea în sol a 
enzimelor este diversă. Ele pot fi de origine vegetală, animală, ori microbiană. Enzimele 
în sol pot fi în stare liberă, absorbite pe coloizi, sau incluse în ţesuturi sau celule moarte. 
Cele libere sunt rapid biodegradate, pe când cele adsorbite  pe coloizi rezistă multă 
vreme. O serie de factori ecologici influenţează repartiţia şi intensitatea activităţii 
enzimatice şi printre aceştia enumerăm: pH-ul, temperatura, tipul solului, umiditatea, 
vegetaţia, etc.  

Studiul enzimelor solului, poate să ne dea indicaţii preţioase cu privire la 
aprecierea activităţii biologice globale a solului. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Experienţele s-au amplasat în cadrul sectorului de cercetare a laboratorului de 
ameliorare a plantelor şi producerea de sămânţă, sola nr. 4 aflată în primul an de 
monocultură şi în teren irigat. Pe această suprafaţă de 5 ha, a fost organizat un număr de 
cinci variante experimentale conform schemei din Fig. 1, după cum urmează: 

• V.1. – arătură adâncă de toamnă (30 cm), cu încorporarea resturilor vegetale de la 
porumbul cultivat ca plantă premergătoare; 

• V.2. – combatere biologică cu ajutorul viespilor oofage din genul Trcichogramma, 
prin lansarea a 300 mii exemplare / ha, în 3 tratamente pe parcursul perioadei de 
zbor a adulţilor de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis Hb.); 
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• V.3. – tratament cu Neemazal, câte 3 tratamente în perioada în care sfredelitorul 
porumbului se află în faza de larve tinere;  

• V.4. – tratament cu insecticidul Sinoratox Plus CE (dimetoat + cipermetrin) aplicat 
în aceleaşi condiţii ca la V.3; 
V.5. – martor - arătură de bază (20 cm), cu încorporarea resturilor vegetale. 

Sola nr. 2 Sola nr. 1 

Sola nr. 5 

V5 – 
martor, arătură 
de bază la 20 
cm adâncime 

V4 – 
tratament 

cu 
Sinoratox 

V3 – 
tratament cu 
Neemazal 

V2 – 
lansare de  

trichograme 

V1 – 
arătură 

adâncă la 
30 cm 

adâncime 
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Fig. 1 - Amplasarea variantelor experimentate în sola nr. 4 
 

Din cele cinci variante experimentale au fost prelevate periodic probe de sol şi 
analizate din punct de vedere  biochimic, urmărindu-se evoluţia activităţii catalazice şi 
dehidrogenazice. Recoltarea probelor s-a executat cu o sondă specială, eşantioanele fiind 
apoi introduse în pungi de material plastic, etichetate şi  transportate în laborator în vederea 
efectuării analizelor biochimice. 

Determinarea activităţii dehidrogenazice 
 Metoda utilizată se bazează în principiu pe capacitatea dehidrogenazelor de a 
transfera hidrogenul de la diferite substanţe organice preexistente în sol la clorura de 2,3,5-
trifenil tetrazoliu care se reduce şi trece în trifenilformazan colorat în roşu. Intensitatea 
coloraţiei extractului în acetonă (sau alt solvent organic) de trifenilformazan este 
proporţională cu activitatea dehidrogenazelor (Kiss, S. şi colab., 1965). Activitatea 
dehidrogenazei actuale s-a exprimat în μg formazan rezultaţi prin acţiunea enzimei, timp de 
18 ore, asupra clorurii de 2,3,5-trifeniltetrazoliu raportată la cantitatea în grame de sol luată în 
lucru. Calculele s-au efectuat în raport cu o curbă de etalonare construită cu o soluţie de 
concentraţie cunoscută de formazan care redă dependenţa dintre extincţia probei şi 
concentraţia de formazan. 
 Determinarea activităţii  catalazice 

Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de sol proaspăt recoltat din  solele 
experimentale  în fiecare sezon al unui an calendaristic. După cântărire solul a fost extras, timp de 
o oră, într-o soluţie tampon fosfat de concentraţie şi pH optime pentru activitatea catalazei, la 
temperatura camerei. Supernatantul rezultat după centrifugare a reprezentat sursa de enzimă  
Metoda de determinare constă în principiu în dozarea apei oxigenate rămase 
nedescompuse după un anumit timp de incubaţie cu sursa de catalază (Artenie, V. şi colab., 
1981). Apa oxigenată oxidează iodura de potasiu punând in libertate iodul. Acesta este titrat 
cu o soluţie de tiosulfat de sodiu de normalitate cunoscută în prezenţa amidonului ca 
indicator. Activitatea enzimei rezultă din diferenţa cantităţilor de tiosulfat de sodiu utilizate la 
titrarea apei oxigenate dintre o probă martor şi proba de analizat. Activitatea catalazei s-a 
exprimat în unităţi catalazice (UC) raportate la cantitatea, în grame, de material de analizat. 
O unitate catalazică reprezintă acea cantitate de enzimă care descompune într-un minut un 
μmol apă oxigenată (0,034 mg). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Determinările s-au efectuat pe probe de sol recoltate din fiecare variantă 

experimentală, menţinute timp de 24 ore la temperatura de 30oC. Înainte de utilizare, 



solul a fost mojarat şi cernut pentru a realiza, pe de o parte, omogenizarea materialului 
biologic iar pe de altă parte, pentru a mări suprafaţa de contact între enzimă şi substrat. 

Activitatea dehidrogenazică. Studiul activităţii dehidrogenazelor, reprezintă 
una din cele mai utilizate metode de determinare a activităţii biologice a solului. 
Dehidrogenazele sunt enzime, care catalizează transferul de hidrogen al unui substrat 
oxidabil asupra unui acceptor de hidrogen (oxigen sau alt acceptor). Înlocuind oxigenul 
care este un acceptor natural al hidrogenului, cu un alt acceptor cum este clorura de 
2,3,5, - trifenil tetrazolium (TTC), hidrogenul va fi transferat pe acest compus, pe care-l 
reduce la trifenil formazan. Acesta fiind un compus colorat, după ce este extras cu 
acetonă, a fost dozat colorimetric, intensitatea culorii fiind măsura intensităţii procesului 
metabolic. 

Rezultatele privind relaţia între activitatea dehidrogenazică actuală din sol şi 
strategiile aplicate pe parcelele experimentale sunt prezentate în fig. 2.  
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Fig. 2 - Activitatea dehidrogenazică determinată în probele de sol prelevate din solele 

experimentale 
 
 Datele prezentate grafic ne arată că există mari diferenţe ale activităţii 
dehidrogenazice atât în funcţie de sezon cât şi funcţie de situsul de prelevare. Cele mai 
mici valori ale activităţii dehidrogenazice au fost determinate în luna februarie, iar 
maximum de activitate a fost remarcat în luna octombrie. S-au înregistrat, de asemenea, 
diferenţe valorice ale activităţii dehidrogenazice între probele de sol din cele cinci 
variante experimentale. Valori crescute ale activităţii enzimatice au fost determinate în 
probele de sol prelevate din varianta V2 (combatere biologică cu trichograme) şi V3 
(tratament cu Neemazal), ceea ce sugerează o activitate metabolică intensă a 
microbiotei solului în condiţiile aplicării unor astfel de strategii de protecţie a culturii de 
porumb. 

Activitatea catalazică În timpul reducerii oxigenului molecular la apă, sunt 
generate specii reactive de oxigen printre care şi H2O2. Detoxifierea H2O2 este un aspect 
fundamental al răspunsului celular antioxidant în care catalaza joacă un rol major. În 
organismele aerobe H2O2 este catabolizată enzimatic de catalază şi peroxidaze. Catalaza 
este o enzimă foarte eficientă deoarece are unul dintre cele mai mari turnover – 40 000 
000 molecule/sec., aceasta ilustrând capacitatea sa ridicată de detoxifiere. Toate 
organismele aerobe dispun de una sau mai multe catalaze. În mod excepţional, lipsa 
acestei enzime poate fi datorată unei mutaţii, situaţie în care nu se pune problema 
supravieţuirii, dar este puternic afectată sensibilitatea la efectele toxice ale oxigenului. 
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Datele privind influenţa metodelor de protecţie aplicate în solele experimentale, 
asupra activităţii catalazei din sol sunt prezentate în figura nr. 3.  
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Fig. 3 - Activitatea catalazică determinată în probele de sol prelevate 

 din solele experimentale 
 
Analizând rezultatele obţinute se constată că valoarea activităţii catalazice 

variază în funcţie de anotimp, fiind dependentă de variaţiile de temperatură. Se observă 
totuşi o oarecare uniformitate a datelor înregistrate, cele mai mici valori determinându-
se în luna februarie şi aprilie. Dacă comparăm rezultatele obţinute prin determinarea 
activităţii catalazei în probele de sol prelevate din cele cinci variante experimentale, 
constatăm o uşoară intensificare a activităţii enzimei în probele de sol prelevate din 
variantele V2 şi V3, şi totodată o uşoară inhibare a activităţii enzimei în solul la care s-a 
aplicat tratamentul cu Sinoratox. Faptul că s-au obţinut valori diferenţiate ale activităţii 
enzimatice sugerează o dependenţă a activităţii metabolice de varianta experimentală 
aplicată solelor cultivate cu porumb. 

CONCLUZII 
Din rezultatele obţinute se desprind următoarele concluzii: 
1. Activitatea enzimatică (catalazică şi dehidrogenazică) variază funcţie de 

anotimp şi de la o probă de sol la alta. Cele mai mici activităţi enzimatice au fost 
determinate în luna februarie, maximum de activitate fiind înregistrat în octombrie. 

2. Există o corelaţie evidentă între activitatea biologică a solului şi varianta 
experimentală aplicată culturii de porumb. Tratamentele cu Neemazal au intensificat 
activitatea metabolică a microbiotei solului, iar aplicarea tratamentelor cu Sinoratox au 
dus la inhibarea activităţii enzimatice. 
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