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Abstract: The organisms use N from the environment for protein 
synthesis or other nitrogen compounds necessary for their development. 

Plants take the nitrogen needed from the soil, were it is present as a 
result of the microorganisms action on the organic compounds, the use of 
mineral fertilizers with nitrogen, or the presence of the symbiotic microorganism 
in soil. Nitrates accumulation in plants is influenced by a series of factors, but 
the quantity present in the plant at a time being is actually the difference 
between the absorbed nitrates and the quantity used for protein synthesis. 

Humans and animals can use the nitrogen existing in the water, food 
products or from the atmosphere. The vegetables, among the horticultural 
products, represent the most important source of N for man. Inside the human 
body, nitrates are converted to nitrites, due to the action of specific enzymes and, 
in the end, converted to cancerous nitrosamines. There can also take place a 
process of conversion of hemoglobin to methaemoglobin, in very mall children, 
which can cause death. 

 
Necesarul de N al organismelor vegetale 
Plantele necesită pentru sinteza propriilor compuşi carbon (organic sau 

anorganic), azot (sub formă de amoniu sau nitraţi), fosfat, potasiu, calciu, magneziu, 
sulf etc. 

Necesitatea plantelor în azot rezidă din faptul că acest element intră în alcătuirea 
proteidelor cu rol complex, structural sau funcţional,  a acizilor nucleici,  precum şi a 
altor compuşi vitali. 

Plantele au capacitatea de a utiliza carbonul din atmosferă (CO2), precum şi pe 
cel din compuşi organici, dar nu pot fixa azotul, cu toate că acesta reprezintă aproape 
80% din gazele din atmosferă. Azotul este însă vital pentru supravieţuirea plantelor, 
fiind constituient al unor compuşi cum ar fi clorofila, acizii nucleici, proteidele vrgetale, 
enzimele etc.  

Azotul este un element cu reactivitate scăzută. Molecula de azot este constituită 
din 2 atomi legaţi printr-o triplă legătură N≡N, a cărei scindare necesită o cantitate mare 
de energie. Organismele care folosesc azotul produc nitrogenază, o enzimă care are 
capacitatea de a rupe tripla legătură. Însă ea este inactivată de oxigen, necesitând 
condiţii anaerobe de activitate. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care plantele 
superioare nu şi-au dezvoltat capacitatea de a folosi azotul atmosferic (Addiscott, T.M., 
1991). 
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Plantele au totuşi capacitatea de a forma simbioze cu microorganisme fixatoare 
de azot. Aici intră specii de Fabaceae (Papillonaceae, precum mazărea, fasolea, 
trifoiul, lucerna, soia), dar şi alte specii (cătina albă, aninul etc.). 

Multe microorganisme au capacitatea de a fixa azotul atmosferic şi de a-l 
încorpora în propriile structuri. Cea mai veche clasă de organisme este reprezentată de 
algele albastre-verzi. O categorie specială de microorganisme, prezente in sol, 
apartinând genului Rhizobium, trăiesc in simbioză cu rădăcinile plantelor în structuri 
denumite noduli (nodozităţi). Aceste microorganisme au capacitatea de a fixa azotul din 
aer, pe care îl furnizează apoi plantelor. De la plante primesc compuşi cu carbon, ce 
furnizează energia necesară ruperii legăturii din molecula de N2. 

Odată pătrunşi în plante, anionii nitrat sunt convertiţi sub acţiunea nitrat-
reductazei la anioni nitrit, care la rândul lor, sub acţiunea nitrit-reductazei sunt reduşi la 
cationi amoniu. Aceştia sunt utilizaţi în continuare pentru sinteza de amide, aminoacizi, 
proteine şi acizi nucleici. Astfel, cantitatea de nitraţi existentă în plantă la un moment 
dat este diferenţa dintre cantitatea absorbită, şi cea utilizată în proteinogeneză (Vâţă, 
Cornelia, 1998). 

  
NO3¯ → NO2¯ → NH4

+ 

 
Acumularea anionului nitrat în plante poate fi datorată prezenţei unor cantităţi 

mici (deficitului) de nitrat-reductază, carenţei de oligoelemente care asigură activitatea 
enzimelor, iluminării slabe etc., neasigurându-se astfel energia necesară desfăşurării 
reacţiilor. 

Nitriţii se găsesc în plante în cantităţi mult mai reduse, fiind doar o etapă 
tranzitorie în conversia de la nitrat la amoniu. 

Câteva consideraţii privind circuitul azotului în sol 
Azotul din sol provine din trei surse: din mineralizarea materiei organice de către 

microflora solului, din folosirea îngrăşămintelor chimice cu azot şi din fixarea biologică 
a azotului atmosferic. 

Materia organica din sol este al treilea mare depozit de azot, dupa atmosferă şi 
apa marină. Ea este constituită în principal din reziduurile plantelor. Sub actiunea 
diferiţilor saprofiţi (microorganisme, gasteropode etc.), reziduurile vegetale si animale 
sunt degradate la compuşi mai simpli. Fiecare organism implicat in acest proces reţine o 
parte din azot în celulele sale, pe care îl utilizează pentru sinteza proteică şi a acizilor 
nucleici, restul de azot fiind reeliberat în humus sub formă de compuşi simpli minerali 
(săruri de amoniu etc.). Procesul este denumit  mineralizare.  

În unele soluri foarte acide sau pemanent udate, amoniacul este ultimul produs de 
mineralizare, dar in majoritatea solurilor este oxidat de microorganisme la nitriţi si apoi 
la nitraţi: 

 
N organic → NH4

+ → NO2
- → NO3

- 

    amoniu   nitrit    nitrat 
Nitriţii se acumulează rar în sol, însă produsul final al mineralizării sunt nitraţii. 

Primul proces este amonificarea, iar conversia amoniului la nitrat este denumit 
nitrificare. 
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Amonificarea poate fi realizată de o largă gamă de fungi şi bacterii (Bacillus 
arborescens, B. subtilis, B. mesentericus, B. fluorescens, Pseudomonas fluorescens, 
Mucor racemosus). 

Nitrificarea implică un număr mic de bacterii (Nitrosomonas, Nitrosococcus, 
Nitrosobacter, Nitrosocystis) (Addiscott, T.M., 1991; Dejeu, L., 1999). 

Majoritatea plantelor pot utiliza atât nitraţii cât şi amoniul ca surse de azot. 
Amoniul prezintă însă un avantaj faţă de nitraţi. Având sarcină pozitivă, are tendinţa de 
a se lega de suprafeţe încărcate pozitiv, fiind astfel mai greu îndepărtat de apa din sol 
faţă de nitraţi.  

Procesul de mineralizare se poate desfăşura totuşi, şi in sens invers, 
organismele din sol preluând amoniul şi nitratul din sol şi transformându-l în compuşi 
organici – procesul de imobilizare (Addiscott, T.M., 1991). 

Biomasa din sol nu doar produce nitrat, ci îl şi distruge. Procesul chimic spontan 
de denitrificare poate avea loc doar când solul este complet uscat, însă majoritatea 
denitrificării are loc atunci când solul este umed, desfăşurându-se sub acţiunea 
microorganismelor din sol (Bacillus denitrificans, B. vermicularis, Clostridium 
americanum, C. giganteum). Microorganismele din sol folosesc oxigenul ca acceptor de 
electroni în procesul de degradare a compuşilor organici. În condiţii anaerobe, este 
utilizat nitratul cu formare de N2, sau oxid de azot N2O. 

Conţinutul atmosferic de peste 78% N2 nu constitie o problemă, în timp ce  
oxidul de azot este implicat în două probleme majore de mediu, anume modificarea 
climei şi modificarea stratului de ozon.  

N2O absoarbe radiaţiile infra-roşii, la fel ca şi CO2, pe care le transformă în 
căldură, contribuind astfel la încălzirea globală. El se găseşte în atmosferă într-o 
cantitate mult mai mică, dar cu o eficacitate mult mai mare pentru efectul de 
seră.Pătrunzând şi în straturile superioare ale atmosferei unde se găseşte ozonul, se 
transformă în NO, care este implicat în reacţii ce distrug ozonul.  

O importantă proporţie a N2O antrenată în aceste reacţii provine din sol. Ea este 
de două ori mai mare decât cea provenită din arderea combustibililor fosili şi de patru 
ori mai mare decât proporţia care rezultă din ocean (Addiscott, T.M., 1991). Cantitatea de 
N2O formată în timpul denitrificării depinde de o serie de factori: concentraţia de nitraţi, 
pH, concentraţia de oxigen, cantitatea de material organic de descompunere etc.  

Utilizarea fertilizatorilor cu azot  şi acumularea azotului în plante 
Primăvara, odată cu creşterea temperaturii aerului şi a solului, creşterea zilei şi a 

intensităţii luminoase, plantele agricole îşi intensifică fotosinteza. Producerea de 
substanţe organice necesare creşterii şi dezvoltării plantelor, necesită azot. Ca urmare a 
creşterii temperaturii, microorganismele din sol îşi intensifică şi ele activitatea, începând 
să producă amoniu şi nitraţi. Totuşi, cantitatea produsă nu este suficientă. 

Necesarul de azot poate fi suplimentat prin utilizarea îngrăşămintelor organice 
naturale, a îngrăsămintelor biologice produse de specii bacteriene ca Azotobacter 
(Azotobacterin), însă în majoritatea cazurilor se folosesc fertilizatori chimici (azotatul 
de amoniu, azotatul de sodiu, azotatul de calciu, ureea, amoniacul etc). Odată ajuns în 
sol, azotul poate fi absorbit de plantele de cultură, poate fi încorporat în materia 
organică, denitrificat sau spălat de ape. 
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Adăugarea de fertilizatori cu azot este benefică pentru dezvoltarea culturii, 
ducând la creştere producţiei. Prezenţa unor cantităţi mari de nitraţi în sol determină însă 
acumularea acestora în plante până la concentraţii dăunătoare pentru om şi animale.  

Dintre factorii care influenţează acumularea de nitraţi în plante pot fi menţionaţi: 
potenţialul genetic (Cruciferae, Chenopodiaceae, Umbeliferae, Compozitae); dozele 
ridicate de îngrăşăminte minerale cu azot, pH-ul solului, aportul de oligo-elemente, 
intensitatea luminoasă, durata zilei lumină, temperatura, condiţiile de păstrare după 
recoltare etc (Bibicu, Miruna, 1994). 

În general, produsele horticole obţinute prin cultivarea în sere acumulează 
cantităţi mult mai ridicate de nitraţi. Depozitarea o perioadă îndelungată a produselor 
alimentare după recoltare conduce la mărirea concentraţiei de nitriţi, ca urmare a 
micşorării activităţii nitrit-reductazei şi a intensificării activităţii nitrat-reductazei 
(endogene sau de origine microbiană). 

Cantitatea cea mai mare de nitraţi se acumulează în legumele de frunze. După 
unele surse, limita maximă de nitraţi în salată de seră este de 3500 mg/kg greutate 
proaspătă, în perioada de vară. Pentru perioada de iarna limita este de 4500 mg/kg 
greutate proaspătă (McCall, D., 1998). Pentru salata cultivată în câmp limita maximă 
admisă (LMA) este de 2000-3000 mg/kg. La spanac este de 2000 mg/kg, iar la varză 
poate varia în funcţie de soi între 500-900 mg/kg.  

La rădăcinoase se constată variaţii foarte mari în funcţie de specie. La ridichi 
acestea sunt între 900-4500 mg/kg, dar LMA este de 600 mg/kg, în timp ce la morcov 
LMA este 200-300 mg/kg.  

În cazul leguminoaselor se constată variaţii, între 6-126 mg/kg la mazăre şi până 
la 400-950 mg/kg la fasole (Lăcătuş, V., 1997). 

Pentru fructe se menţionează valori reduse ale nitraţilor, de circa 10 mg/kg, 
excepţie făcând bananele şi căpşunele care pot avea  un conţinut de 24-140 mg/kg (Vâţă, 
Cornelia,  1998).  

Efecte ale nitraţilor şi nitriţilor în organismul uman şi animal 
Pentru om, sursa de nitraţi principală este apa consumată. Nitraţii sunt compuşi 

solubili, care sunt antrenaţi de apa din sol, acumulându-se în apele freatice. Printre 
plantele cultivate, legumele constituie principala sursă (spanacul, salata verde, 
rădăcinoasele). Pe plan secund putem enumera şi fructe ca banane, căpşuni, sau cereale 
ca grâu, ovăz, secară, porumb. A treia sursă o reprezintă utilizarea nitraţilor şi nitriţilor 
ca aditivi alimentari (E 247, E 251), în conservarea produselor prelucrate din carne 
(şuncă, jambon). 

Nitraţii în sine sunt puţin toxici, având mai degrabă un efect de iritare locală a 
tubului digestiv, producând congestii şi hemoragii la nivel digestiv şi renal.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă să nu se depăşească pragul de 3,65 
mg NO3¯/kg greutate corporală pentru un om adult pe zi, respectiv un maxim de 50 mg/l 
apă potabilă. Intoxicaţiile se produc la o doză unică mai mare de 4 g, sau doze zilnice de 
1 g, în timp ce o doză de 8 g poate fi letală. La şobolanul mascul DL50 este de 3236 
mg/kilocorp, iar la şobolani femele, doza letală variază între 460-1200 mg/kilocorp. 

Cantitatea de nitrit tolarată zilnic de organism este însă de numai 0,4-0,8 
mg/kilocorp. Dozele letale pot varia între 180-2500 mg (Banu, C., 1982).  



Nitraţii devin o problemă atunci când sunt converţi în nitriţi. Procesul are 
loc la nivelul cavităţii bucale, stomacului sau a vezicii urinare, sub acţiunea 
bacteriilor. Ajungând în cavitatea bucală, la glandele salivare, sunt reduşi de 
microflora denitrificatoare de aici.  La nivelul intestinului, nitraţii sunt absorbiţi 
netransformaţi, fiind transportaţi prin fluxul sanguin la rinichi, unde are loc 
eliminarea lor. 

Intoxicarea cu azot a fost asociată cu un conţinut ridicat de nitraţi în apă, 
alimente, precum şi cu prezenţa  microorganismelor care catalizează reacţiile de 
conversie în nitriţi. Nitriţii rezultaţi pot duce la apariţia  methemoglobinemiei şi la  
formarea de nitrozamine cu potenţial cancerigen şi mutagen. 

Methemoglobinemia („Blue-baby” sindrome) apare la copii mai mici de un an, 
care au ingerat o cantitate ridicată de nitraţi. Microflora endogenă converteşte nitraţii la 
nitriţi. Când aceştia ajung în fluxul sanguin reacţionează cu hemoglobina, agentul de 
transport al oxigenului în organism. Astfel, oxihemoglobina, care conţine fierul în formă 
feroasă, este convertită în methemoglobină, în care fierul este în formă ferică. 
Capacitatea hemoglobinei de a fixa şi transporta oxigenul este astfel blocată. Procesul 
este frecvent la copii foarte mici deoarece hemoglobina fetală are o afinitate mai ridicată 
pentru nitraţi decât hemoglobina normală. De asemenea, că sucul lor gastric nu este 
suficient de acid pentru a inhiba microflora gastrică. Apare astfel o sufocare chimică 
care poate fi fatală (Addiscott, T.M., 1991). 

La adult în schimb, nitriţii produşi din nitraţi reacţionează în stomac cu o amină 
secundară rezultată din metabolizarea cărnii. Rezultatul acestei reacţii este formarea de 
nitrozamine care pot cauza cancer, ca urmare a proprietăţilor acestora de a modifica 
componente ale ADN-ului. Nu se ştie însă mecanismul de formare a nitriţilor, deoarece 
sucul gastric al adultului este prea acid pentru a permite reacţia de conversie, reacţie 
care se desfăşoară la pH mai mare de 5 (Beceanu, D, 1992). Rămâne ca o posibilitate 
desfăşurarea reacţiei la nivelul cavităţii bucale. Dacă, însă procesul de conversie nu are 
loc, rezultă că prin consumarea nitraţilor nu am fi expuşi la nici un pericol, ci doar la 
consumul nitriţilor (Addiscott, T.M., 1991).  

Formula generală a nitrozaminelor: 

 
Această situaţie apare în cazul indivizilor sănătoşi. Procesul de conversie a 

nitraţilor la nitriţi poate avea loc şi în stomac, la indivizii cu deficienţe în secreţia 
gastrică, când stomacul se populează cu bacterii ce determină desfăşurarea acestei 
reacţii. 

Viteza de formare a nitrozaminelor este influenţată de prezenţa unor compuşi 
care o accelerează (tiocianaţii, halogenurile) sau o diminuează (acidul ascorbic, galic, 
sulfiţi, taninuri, glutation, cisteina). Prezenţa vitaminei C în vegetale reprezintă un factor 
de protecţie prin capacitatea sa antioxidantă (Banu, C., 1982). 

În organismul uman nitriţii mai pot avea următoarele acţiuni: 
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- produc cancerul sistemului limfatic, au acţiune inhibitoare asupra glandei tiroide 
şi a transformării provitaminelor A în vitamine A, determinând şi reducerea absorbţiei 
grăsimilor şi proteinelor; 

-au acţiune puternic vasodilatatoare, în cazul intoxicaţiilor acute determinând 
colapsul. 
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