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Abstract. This work is meant to point aut the influence of the 
ammonium lignosulfonate, the linen lignin and of a global polyphenolic extract 
on several physical-chemical characteristics of soils treated with these 
products, as compared to the same characteristics of untreated soils. From the 
obtained data it has been found an improvement of the quality for the treated 
soils. 

 
Studiul proceselor de metabolizare a produselor polifenolice şi ligninice a 

creat posibilitatea utilizării acestora în diverse domenii. Se poate aprecia că aceste 
produse folosite în cantităţi judicios alese influenţează pozitiv dezvoltarea 
plantelor, participă la bioremedierea solului, în vederea fertilizării lui sau 
înlăturării diverşilor poluanţi. Marea majoritate a transformărilor produselor 
ligninice şi polifenolice au loc sub acţiunea microorganismelor din sol capabile să 
le modifice şi metabolizeze. 

Principalele transformări ale produselor ligninice şi polifenolice care au loc 
în sol sunt prezentate în figura 1. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
- Mediu de cultură: nisip cuarţos cu granulozitate de 400 – 800 μ de pe râul 

Siret; 
- Lignină de la delignificarea inului în cantităţi diferite, raportate la suprafaţa de 

1 ha şi anume: 223 kg/ha, 446 kg/ha şi respectiv 669 kg/ha; 
- LSNH4 în trei concentraţii: 0,25 g/L (125 kg s.u./ha); 0,5 g/L (250 kg s.u./ha); 1 

g/L (500 kg s.u./ha); 
- Extract alcalin global de polifenoli în trei concentraţii: 0,25 g/L (125 kg s.u./ha); 

0,5 g/L (250 kg s.u./ha); 1 g/L (500 kg s.u./ha); 
- Material biologic – boabe de fasole soiul Magna; 
- Vase de vegetaţie. 
În vasele de vegetaţie s-au introdus câte 5 kg nisip. Primele cinci au rămas 

drept martor, următoarele (câte 5) tratându-se cu produse polifenolice şi ligninice în 
cantităţile menţionate. În toate vasele de vegetaţie au fost însămânţate boabe de 
fasole. 

După recoltarea plantelor ajunse la maturitate s-au prelevat probe de sol 
conform recomandărilor de literatură, care au fost supuse analizelor [Lupaşcu şi colab., 
1995, Onisie şi colab., 1992]. 
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Fig. 1 -  Principalele transformări ale produselor ligninice şi polifenolice 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Din punct de vedere al nutriţiei plantelor, pH-ul sistemului sol are implicaţii 

directe asupra mobilităţii şi accesibilităţii elementelor nutritive din sol. Pentru 
determinarea pH-ului s-a folosit metoda potenţiometrică [STAS 7184/13-79].  

În figurile 2, 3 şi 4 sunt prezentate valorile de pH pentru proba martor şi 
pentru probele de sol tratate la cele trei nivele de concentraţie (cantităţi) ale celor 
trei produse. 
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 Fig. 2 - Influenţa concentraţiei LSNH4 asupra  
pH-ului solului 
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Fig. 3 - Influenţa cantităţii de lignină asupra 
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Fig. 4 - Influenţa concentraţiei EPF asupra pH-ului solului 

 
Alte caracteristici analizate au fost conţinutul de Carbon organic şi humus 

din solul netratat şi tratat cu produse ligninice şi polifenolice (tab. 1). 
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Tabelul 1.  
Conţinutul de Carbon organic şi humus din solul tratat cu  

produse ligninice şi polifenolice 

Compus Concentraţie 
(cantitate) C organic (%) Humus (%) 

LSNH4

(g/L) 
0 

0,25 
0,5 
1 

 
0,1635 
0,1983 
0,2331 
0,2679 

 
0,2818 
0,3418 
0,4018 
0,4618 

Lignină 

(kg/ha) 
0 

223 
446 
669 

 
0,1635 
0,1705 
0,2262 
0,2286 

 
0,2818 
0,2939 
0,3899 
0,3941 

Extract 
polifenolic 

(EPF) 

(g/L) 
0 

0,25 
0,5 
1 

 
0,1635 
0,2262 
0,2470 
0,2749 

 
0,2818 
0,3899 
0,4258 
0,4739 

 
Regimul azotului din sol este dependent de două procese antagonice: 

mineralizarea şi imobilizarea. 
Primul, reprezintă descompunerea substanţei organice sub acţiunea 

microorganismelor din sol şi eliberarea ionilor de amoniu, iar al doilea constă din 
convertirea azotului mineral din sol, tot sub acţiunea microorganismelor, în 
proteine celulare şi în alţi compuşi cu azot organic. 

Schematic, fenomenul se prezintă astfel [***, 1981]: 

N organic din sol
mineralizarea
imobilizarea

NH4
+ nitrificare

reducere nitrică şi
     imobilizare

NO3
-

 
Pentru probele de sol s-a determinat şi conţinutul de azot total prin metoda 

Kjedahl conform recomandărilor din literatură [Dix şi colab., 1995]. 
Fertilitatea este însuşirea solului de a asigura ritmurile şi echilibrele 

dinamice între procese contrare care se desfăşoară în sol, de acumulare şi 
descompunere, de mobilizare şi imobilizare etc., în armonie cu cerinţele plantelor 
faţă de factorii de vegetaţie, inclusiv faţă de apă şi elemente nutritive şi de a 
asigura în acelaşi timp echilibrul şi armonia între sol şi plantă, ca şi între acestea 
şi celelalte componente ale biosferei ca macrosistem viu. 

Fertilitatea depinde de nivelurile la care se realizează aceste echilibre, de 
gradul de armonizare a însuşirilor şi proceselor din sol astfel încât acesta să-şi 
păstreze caracteristica fundamentală de corp viu, dinamic, funcţional în cadrul 
biosferei. 

Într-o exprimare foarte sintetică, fertilitatea este însuşirea globală a solului 
de a asigura creşterea şi dezvoltarea plantelor. 
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Fig. 5 - Efectul concentraţiei LSNH4 asupra 
conţinutului de azot total din sol 
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Fig. 6 - Efectul cantităţii de lignină asupra 

conţinutului de azot total din sol 
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Fig. 7 - Efectul concentraţiei EPF asupra conţinutului de azot total din sol 

 
 

CONCLUZII 
 Se ştie că fasolea se dezvoltă foarte bine pe un sol neutru spre bazic, iar 

rezultatele obţinute se încadrează în această cerinţă, ceea ce explică o dezvoltare 
bună a plantelor, şi prin urmare o remediere a calităţilor solului utilizând aceste 
produse. 

 
 Deşi durata experimentului a fost relativ redusă, din datele obţinute se 

constată iniţierea unui proces de humificare, conţinutul de carbon organic şi de 
humus format fiind în concordanţă cu cantitatea de produse cu structură aromatică 
introdusă în sol. 
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 Din datele înregistrate se constată o scădere a conţinutului, de azot din 
sol odată cu creşterea concentraţiei compuşilor utilizaţi. Această situaţie este în 
concordanţă cu datele de literatură care arată că produsele fenolice rezultate din 
descompunerea ligninei sau cele din extractele polifenolice (taninuri, acizi 
fenolici, flavonoide şi cumarine) sunt inhibitori importanţi ai procesului de 
nitrificare [Rice şi colab., 1974]. 
 

 Se poate aprecia că produsele ligninice şi polifenolice o dată 
introduse în sol sunt supuse acţiunii microorganismelor care se acumulează în sol 
în funcţie de adaosurile folosite. 
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