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Abstract. The paper deals with the response of the soil microorganism 
populations after the application of three organophosphoric insecticides. The 
researches were carried out “ex situ” and the soil samples from a corn crop were 
analyzed. There has been investigated the effect of insecticides on the total aerobic 
and anaerobic micro-flora, proteolytic bacterium, actinomycetes, celluloselythic 
microorganisms and yeast. The effect of insecticides depends on the groups of 
microorganisms studied and the incubation period of soil and insecticide mixture.  

 
Solul este un ecosistem foarte complex şi dinamic, fertilitatea lui depinzând 

adesea de echilibrul dintre activitatea diferitelor grupe de microorganisme. 
Folosirea pesticidelor pe scară largă în agricultură ridică serioase şi adesea 
controversate probleme, legate de poluarea solului ambiant şi de schimbarea 
echilibrului biologic. În afara faptului că pesticidele acţionează ca ”factor de 
stres”, de modificare a echilibrului microbiologic al solului, principala atenţie a 
fost acordată până în prezent rolului microflorei în detoxifierea solului tratat cu 
pesticide. S-au întreprins numeroase studii privind efectele pesticidelor asupra 
activităţii metabolice generale a microorganismelor în sol evaluate de obicei prin 
tehnicile de numărare pe plăci, folosindu-se medii de cultură cu grade diferite de 
selectivitate.  

În această lucrare am studiat răspunsul populaţiilor microbiene din sol după 
aplicarea unor insecticide organofosforice. Cercetările au fost efectuate în condiţii 
de laborator, urmărindu-se efectul insecticidelor aplicate timp de 20 zile. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Prelevarea probelor de sol. Probele de sol au fost prelevate dintr-un câmp 
experimental aparţinând SCDA Podu Iloaiei, cultivat cu porumb. 
 Recoltarea probelor s-a executat cu o sondă specială,  eşantioanele fiind apoi 
introduse în pungi de material plastic şi etichetate. 

S-au efectuat 10 recoltări parţiale, după îndepărtarea păturii superficiale a solului pe 
o adâncime de 3 –5 cm şi s-a recoltat pentru fiecare prelevare circa 100 g sol din zona 
subiacentă de la adâncimea de 0 – 10 cm. Probele au fost transportate la laborator în cel 
mai scurt timp. Acestea au fost trecute prin site metalice cu ochiurile de 5 mm şi 2 mm, iar 
produsul obţinut a fost cules pe coli de hârtie sulfurată. Fiecare probă de sol a fost tratată 
cu unul din următoarele insecticide organofosforice: 

- Carbetox 37 CE – malation 37% (  O-Dimetil-S-(1,2-dicarbetoxi)- etil ditiofosfat -
C10H19O6PS2) – în doză de 0,5% 

- Sinoratox 35 CE – dimetoat 35% (O,O-Dimetil-S-(N-metilcarbamoil)-metil- 
ditiofosfat. - C5H12O3NPS2) – în doză de 0,3% 
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- Onefon 90 – triclorfon 90% (Dimetilfosfonat de 2,2,2-tricloro-1-hidroxietil - 
C4H8Cl3O4P) – în doză de 0,5%. 

Pentru evidenţierea efectului insecticidelor asupra microorganismelor din sol, în 
paralel cu probele s-au utilizat şi martori (sol fără adaos de insecticide). Atât probele de 
cercetat cât şi martorii au fost incubaţi la 280C, timp de 20 zile în condiţii controlate de 
aerare şi agitare. 
 Microflora totală aerobă şi anaerobă s-a determinat pe medii specifice agarizate, 
domeniul de diluţii însămânţate fiind cuprins între 10-1 – 10-8. Fiecare diluţie s-a însămânţat 
în trei plăci Petri. 
 Numărul de actinomicete a fost determinat utilizând medii de cultură specifice cu 
adăugare de rifampicină şi ciclohexamidă (50 mg/l), iar levurile s-au determinat prin 
insămânţarea suspensiilor diluţii de sol pe mediu cu extract de malţ agarizat. 
 Microflora proteolitică reprezentată în special de bacterii heterotrofe care 
hidrolizează în aerobioză şi anaerobioză macromoleculele proteice până la peptide şi acizi 
aminici, se apreciază prin însămânţarea cu suspensii diluţii de sol (10-1 – 10-12) a unui 
mediu salin la care s-a adăugat gelatină ca substrat al bacteriilor proteolitice. 
Proteoliza se evidenţiază prin lichefierea gelatinei în funcţie de timp şi diluţii. 
 Pentru evidenţierea activităţii celulozolitice s-a utilizat un mediu de cultură lichid la 
care unica sursă de carbon a fost reprezentată de fâşii de hârtie de filtru Wathman 
Rezultatele determinărilor cantitative s-au exprimat în numărul de microorganisme/ g sol 
uscat, după tabelele lui Mc Crady În cazul acestor interpretări precizia este cu atât mai 
mare cu cât numărul repetiţiilor este crescut. Noi am utilizat 3 şi 5 tuburi pentru fiecare 
diluţie. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Utilizarea pesticidelor organofosforice a creat numeroase probleme, contribuind 
la poluarea mediului. Prin testele efectuate la nivel de laborator am dorit să evidenţiem 
efectul unor pesticide asupra microorganismelor din sol, şi dacă aceste produse 
xenobiotice pot constitui substrate de dezvoltare a microorganismelor, efectul indirect 
fiind biodegradarea acestora. Din probele de sol experimentale au fost prelevate 
eşantioane de 20 g (suspendate în 180 ml ser fiziologic steril) la interval de cinci zile. 
După efectuarea suspensiilor diluţii de sol, s-au analizat microbiologic următorii 
parametri: bacteriile proteolitice, celulozolitice aerobe, microbiota totală, bacteriile 
anaerobe, actinomicetele şi levurile. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelele 1 – 
3, comparativ cu martorul. Analizând rezultatele obţinute prin adăugarea malationului 
în sol, constatăm o creştere numerică a microflorei totale pe parcursul experimentului, 
indicând faptul că microorganismele sunt capabile să metabolizeze acest insecticid. În 
contrast, numărul  total de microorganisme din martor a scăzut de-a lungul perioadei de 
incubare. De asemenea, numărul de bacterii celulozolitice şi actinomicete a crescut cu 
un ordin de mărime la finalul perioadei de incubare a solului cu insecticidul malation. 
 În literatura de specialitate există studii ce arată capacitatea microorganismelor 
din sol de a utiliza unele insecticide (izofenfos, fonofos) ca sursă de carbon şi energie. 
Creşterea numerică a microorganismelor implicate în circuitul carbonului, în probele cu 
malation demonstrează capacitatea acestora de a metaboliza acest insecticid. 
 Efectul dimetoatului asupra microflorei totale din sol precum şi a altor grupe de 
microorganisme este prezentat în tabelul 2. 
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Tabelul 1 
Efectul malationului asupra numărului de microorganisme din sol 

(nr. microorganisme/g sol uscat) 
Zile  

de incu
bare 

Probă 
sol 

Bacterii 
proteo- 

litice 

Bacterii 
celulozo- 

litice 

Microbiota 
totală 

Bacterii 
anaerobe Levuri Actino 

micete 

Martor 3,2 x104 6,2 x 105 9,0 x 106 4,0 x 102 3,4 x 104 4,6 x 104
0 

Malation 3,2 x104 6,2 x 105 9,0 x 106 4,0 x 102 3,4 x 104 4,6 x 104

Martor 3,6 x 104 7,2 x 105 4,5 x 107 3,4 x 102 2,2 x 105 2,3 x 104

5 
Malation 5,0 x 105 7,0 x 105 6,0 x 107 1,0 x 103 5,0 x 104 9,0 x 105

Martor 3,0 x 104 2,5 x 105 5,0 x 107 2,5 x 102 2,0 x 105 7,6 x 104

10 
Malation 4,4 x 105 4,6 x 106 2,2 x 108 6,2 x 102 3,6 x 105 9,4 x 105

Martor 2,5 x 104 2,2 x 105 3,0 x 106 2,4 x 102 9,2 x 104 1,1 x 104

15 
Malation 3,0 x 105 4,0 x 106 2,4 x 108 4,0 x 103 3,6 x 105 6,6 x 105

Martor 2,6 x 104 3,0 x 104 1,8 x 106 3,0 x 102 4,2 x 104 3,8 x 103

20 Malation 7,4 x 104 9,0 x 105 3,6 x 107 3,2 x 103 1,0 x 105 6,4 x 105

  
Tabelul 2 

Efectul dimetoatului  asupra numărului de microorganisme din sol 
(nr. microorganisme/g sol uscat) 

Zile de
incu- 
bare 

Probă sol 
Bacterii 
proteo-

litice 

Bacterii 
celulozo-

litice 

Microbiota 
totală 

Bacterii 
anaerobe Levuri Actino 

micete 

Martor 3,2 x104 6,2 x 105 9,0 x 106 4,0 x 102 3,4 x 104 4,6 x 104
0 

Dimetoat 3,2 x104 6,2 x 105 9,0 x 106 4,0 x 102 3,4 x 104 4,6 x 104

Martor 3,6 x 104 7,2 x 105 4,5 x 107 3,4 x 102 2,2 x 105 2,3 x 104

5 
Dimetoat 3,0 x 104 6,7 x 105 6,2 x 107 1,0 x 103 1,8 x 105 2,4 x 105

Martor 3,0 x 104 2,5 x 105 5,0 x 107 2,5 x 102 2,0 x 105 7,6 x 104

10 
Dimetoat 3,4 x 104 2,4 x 105 7,2 x 107 1,3 x 103 2,0 x 105 6,2 x 105

Martor 2,5 x 104 2,2 x 105 3,0 x 106 2,4 x 102 9,2 x 104 2,1 x 104

15 
Dimetoat 2,8 x 104 3,0 x 105 1,7 x 107 4,4 x 102 4,3 x 105 3,0 x 105

Martor 2,6 x 104 3,0 x 104 1,8 x 106 3,0 x 102 4,2 x 104 3,8 x 103

20 
Dimetoat 3,0 x 104 2,7 x 105 5,6 x 106 2,2 x 103 3,8 x 104 3,6 x 104

 
Tabelul 3 

Efectul triclorfonului  asupra numărului de microorganisme din sol 
(nr. microorganisme/g sol uscat) 

Zile de
incu-
bare 

Probă 
sol 

Bacterii 
proteo-

litice 

Bacterii 
celulozo-

litice 
Microbiota 

totală 
Bacterii 

anaerobe Levuri Actino 
micete 

Martor 3,2 x104 6,2 x 105 9,0 x 106 4,0 x 102 3,4 x 104 4,6 x 104
0 

Triclorfon 3,2 x104 6,2 x 105 9,0 x 106 4,0 x 102 3,4 x 104 4,6 x 104

Martor 3,6 x 104 7,2 x 105 4,5 x 107 3,4 x 102 2,2 x 105 2,3 x 104

5 
Triclorfon 4,2 x 103 4,0 x 105 5,0 x 106 2,6 x 102 6,6 x 104 5,2 x 103

Martor 3,0 x 104 2,5 x 105 5,0 x 107 2,5 x 102 2,0 x 105 7,6 x 104

10 
Triclorfon 3,8 x 103 6,0 x 104 6,2 x 105 2,2 x 102 4,6 x 104 3,4 x 103

Martor 2,5 x 104 2,2 x 105 3,0 x 106 2,4 x 102 9,2 x 104 1,1 x 104

15 
Triclorfon 6,2 x 102 4,2 x 103 4,6 x 105 4,8 x 101 7,4 x 103 7,5 x 102

Martor 2,6 x 104 3,0 x 104 1,8 x 106 3,0 x 102 4,2 x 104 3,8 x 103

20 
Triclorfon 3,6 x 102 2,0 x 102 3,8 x 105 2,8 x 101 3,5 x 103 4,2 x 102

Aşa cum reiese din datele obţinute, adăugarea dimetoatului în doză de 0,3%, a avut 
un uşor efect asupra numărului de microorganisme din sol. Majoritatea grupelor de 
microorganisme studiate au crescut numeric, comparativ cu martorul. Bacteriile proteolitice 
s-au menţinut la acelaşi ordin de mărime pe perioada derulării experimentului, în timp ce 
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bacteriile celulozolitice, bacteriile anaerobe şi actinomicetele au crescut cu un ordin de 
mărime la finalul perioadei de incubare, comparativ cu t0. Rezultatele obţinute prin 
incubarea solului cu dimetoat, demonstrează că microorganismele pot biodegrada acest 
insecticid, utilizându-l ca sursă de carbon şi energie (creşterea numerică a celulozoliticilor). 

În experimentul realizat, triclorfonul a avut o acţiune uşor inhibantă asupra creşterii şi 
dezvoltării microorganismelor (tab. 3). Microflora totală a scăzut cu un ordin de mărime pe 
perioada de incubare a probei sol – triclorfon, ceea ce sugerează că anumite grupe de 
microorganisme sunt afectate de prezenţa acestui pesticid în mediu. După 20 zile de 
incubare a solului cu triclorfon, numărul de bacterii proteolitice, celulozolitice şi 
actinomicete s-a redus cu două ordine de mărime. 

CONCLUZII 
Utilizarea pe scară largă a pesticidelor organofosforice a creat numeroase probleme, 

unele având efecte negative asupra microorganismelor din sol. Experimentele efectuate pe 
probe de sol cu adaos de insecticide organofosforice, având ca scop evidenţierea răspunsului 
populaţiilor de microorganisme prezente în sol la acţiunea acestor pesticide, au condus la 
următoarele concluzii: 

1. Tratarea probelor de sol cu malation a dus la creşterea microbiotei totale pe 
perioada de incubare, comparativ cu martorul. Sub acţiunea malationului numărul de 
bacterii celulozolitice şi actinomicete a crescut cu un ordin de mărime la finalul perioadei de 
incubare a solului cu insecticid 

2. Dimetoatul are o acţiune uşor stimulativă asupra numărului de microorganisme. 
Sub acţiunea dimetoatului bacteriile anaerobe şi actinomicetele au crescut cu un ordin de 
mărime la finalul perioadei de incubare, comparativ cu t0. 

3. Triclorfonul are acţiune uşor inhibantă asupra creşterii şi dezvoltării 
microorganismelor, microflora totală a scăzut cu un ordin de mărime, iar numărul de bacterii 
proteolitice, celulozolitice şi actinomicete s-a redus cu două ordine de mărime. 

4. Ca o concluzie generală putem spune că insecticidele organofosforice utilizate în 
experiment nu prezintă efecte inhibitorii asupra grupelor de microorganisme studiate. 
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