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Anexa nr. 1 

1. Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) pe perioada 

a. 2015-2018 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) pe perioada a. 

2019 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1 Şalaru Victor dr. hab. Cercet. şt. prin.  

2 Dobrojan Sergiu dr. Cercet. şt. coord.  

3 Semeniuc Evghenii Fără grad Cercet. ştiinţ.  

4 Ciobanu Eugeniu Fără grad Cercet. ştiinţ.  

5 Taran Ion Fără grad Ing. cat.I  

6 Melnic Angela Fără grad Ing. cat.I  

7 Jigău Gheorghe dr. șef lab  

8 Tofan Elena dr. Cercet. ştiinţ. sup.  

9 Turchin Boris Fără grad Inginer superior  

10 Plăcinta Nina Fără grad Cercet. ştiinţ.  

11 Jigău Cristian Fără grad Tehnician cat. I  

 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1.  Şalaru Victor dr. hab. Cercet. şt. prin.  

2.  Dobrojan Sergiu dr. Cercet. şt. coord.  

3.  Semeniuc Evghenii Fără grad Cercet. ştiinţ.  

4.  Ciobanu Eugeniu Fără grad Cercet. ştiinţ.  

5.  Taran Ion Fără grad Ing. cat.I  

6.  Melnic Angela Fără grad Ing. cat.I  

7.  Jigău Gheorghe dr. șef lab  

8.  Tofan Elena dr. Cercet. ştiinţ. sup.  

9.  Turuta Liubovi Fără grad Cercet. ştiinţ.  

10.  Plăcinta Nina Fără grad Cercet. ştiinţ.  

11.  Borş Natalia Fără grad Cercet. ştiinţ.  

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1.  Şalaru Victor dr. hab. Cercet. şt. prin.  

2.  Dobrojan Sergiu dr. Cercet. şt. coord.  

3.  Semeniuc Evghenii Fără grad Cercet. ştiinţ.  

4.  Ciobanu Eugeniu Fără grad Cercet. ştiinţ.  

5.  Taran Ion Fără grad Ing. cat.I  

6.  Melnic Angela Fără grad Ing. cat.I  

7.  Jigău Gheorghe dr. șef lab  

8.  Tofan Elena dr. Cercet. ştiinţ. sup.  

9.  Turuta Liubovi Fără grad Cercet. ştiinţ.  

10.  Plăcinta Nina Fără grad Cercet. ştiinţ.  
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2. Obiectivele și  sarcinile proiectului 

• Studierea structurii taxonomice şi ecologice a algoflorei edafice; 

• Determinarea  modificărilor structurii taxonomice şi ecologice a algoflorei edafice în 

rezultatul aplicării biofertilizanţilor algali; 

• Evidenţierea speciilor de alge azotfixatoare producătoare de principii bioactive şi selectarea 

tulpinelor perspective pentru utilizarea în agricultură, industria alimentară, farmaceutică, 

fitotehnie etc.; 

• Optimizarea mediilor nutritive pentru cultivarea algelor cianofite fixatoare de azot; 

• Cultivarea industrială a algelor cianofite fixatoare de azot în scopul obţinerii biomasei de 

biofertilizanţi; 

• Studierea influenţei biomasei algelor cianofite fixatoare de azot asupra procesului de 

germinare a seminţelor plantelor de cultură şi asupra creşterii acestora; 

• Aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant la cultivarea 

în condiţii de seră şi cîmp deschis a unor plante de cultură; 

• Studierea procesului de fixarea biologică a azotului atmosferic realizat de algele cianofite sub 

influenţa factoriilor de mediu; 

• Studierea influenţei aplicării biofertilizanţilor algali asupra indicatorilor fizici, chimici și 

biologici ai solului; 

• Identificarea eventualelor mecanisme de participare a algelor cianofite la structurarea a masei 

solului şi fundamentarea schemei experienţei şi metodologiei de monitorizare elementare de 

agregare a substanţei solului; 

• Monitorizarea stării structural-agregatică şi de humus a cernoziomului tipic în cadrul fazelor 

de ontogeneză a asociaţiilor de alge; 

• Evaluarea şi estimat rolul algelor cianofite în realizarea proceselor tipogenetice (formarea, 

acumularea humusului, acumularea biogenă, structurare) în ciornoziomul tipic moderat humifer 

irigat şi neirigat; 

• Evaluarea pedofuncţională a procedeelor de biologizare a proceselor elementare pedogenetice 

în cernoziomuri irigate şi neirigate şi estimarea rolului algalizării în alcătuirea micro şi 

macroagregatică a solului în condiţii de irigare şi neirigate; 

• Identificarea şi studierea ierarhiei şi interacţiunii mecanismelor proceselor pedogenitice în 

soluri sub influenţa algelor cianofite azotfixatoare; 

• Monitorizarea evoluţiei fluxurilor de carbon şi azot prin masa algogenă şi dinamicii 

proceselor de micro şi macrostructurare a pedomatriţei stratului de seră şi a cernoziomului tipic 

moderat humifer în condiţii de neirigare şi irigare. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului 

3.1.1. Determinarea algoflorei edafice iniţiale pe terenurile antrenate în experimentele de 

aplicare a algelor în calitate de biofertilizant 

Pentru realizarea experimentelor care prevăd aplicarea biomasei algelor cianofite azot 

fixatoare în calitate de biofertilizant la cultivarea castraveților și tomatelor în condiții de seră a 

fost selectate serele întreprinderilor „AŢ ZIM” SRL şi „Fruct Agro Com” SRL situate în 

localitatea Bardar rn. Ialoveni a Republicii Moldova. Astfel, pînă la montarea experimentelor 

date au fost prelevate probe de sol în vederea determinării structurii taxonomice și ecologice a 

algoflorei și totodată pentru determinarea unor indicatori chimici ai solului.  

În rezultatul prelucrării algologice a probelor colectate din terenurile preconizate pentru 

experimentele planificate pentru anul 2015 au fost evidenţiate 52 specii de alge edafice. Din 

numărul total de specii identificate au predominat speciile de alge cianofite (30 specii) urmate de 

algele diatomee şi xantofite. În solurile studiate abundent se dezvoltă speciile de alge cianofite, 

care sunt prezente în colecţia Laboratorului de Cercetări Științifice ”Algologie” a Universității de 

Stat din Moldova cu biomasa cărora a fost algalizat solul în anii precedenţi. Analiza chimică a 

probelor de sol a demonstrat că solurile din serele gospodăriilor „AŢ ZIM” SRL şi „Fruct Agro 

Com” SRL au pH-ul cuprins între 7,59 – 7,69; iar umiditatea are valorile de la 5,96% pînă la 

7,28%. Cantitatea ionului nitrat oscilează de la 17,4 la 42,5 mg/100g sol, iar cantitatea ionului de 

amoniu se situa în intervalul 54,10 – 58,6 mg/100g.  

Actualmente, necesitatea studierii, izolării, identificării şi cultivării tulpinilor înalt 

productive de microalge este determinată şi de posibilitatea utilizării lor în calitate de 

biofertilizatori şi substanţe bioactive. Algele cianofite au o importanţă deosebită în procesul de 

formare a solurilor şi menţinerea fertilităţii, datorită procesului caracteristic de fixare a azotului 

molecular din atmosferă prin intermediul celulelor specializate numite heterociste.  

În afară de acesta au mai fost colectate probe de sol, în vederea determinării structurii 

taxonomice a algoflorei edafice, din regiunea de nord a Republicii Moldova. În rezultatul 

studierii acestor probe au fost identificate patru specii de alge azotfixatoare cu potențial 

biotehnologic major: Nostoc verrucosum, Nostoc punctiforme, Tolypothrix distorta şi Calothrix 

marchica. Tulpinile de alge cianofite azot fixatoare urmează a fi studiate în vederea selectării în 

cultură pură și elaborării tehnologiilor de cultivare a lor. 
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3.1.2. Caracteristica structurii taxonomice a algoflorei din serele din satul Chiştelniţa 

Unele experimente privind aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate 

de biofertilizant la cultivarea tomatelor și castraveților în condiții de seră au fost realizate și în 

serele din s. Chiștelnița rn. Telenești, Republica Moldova.  

În acest sens, a fost studiată caracteristica, particularităţile structurale şi ecologice a 

comunităţilor algoflorei edafice din serele s. Chiştelniţa, fiind colectate 25 probe de sol şi 

efectuate analizele în conformitate cu metodele algologiei edafice. 

Din observaţiile de teren efectuate este important de menţionat că solurile din serele 

cercetate sunt intens „înflorite” cu numeroase diatomee din genul Achnanthes, Navicula şi 

xantofite din genul Chloridella şi Heterococcus care, de regulă, demonstrează nivelul scăzut al 

poluării solului. Acest fapt se datorează utilizării unei tehnologii ecologice de cultivare a 

legumelor şi anume în procesul cultivării nu sunt utilizate îngrăşămintele minerale sau alt gen de 

substanţe chimice.  

 În rezultatul studiilor algologice s-a constatat că algoloflora solului din serele s. 

Chiştelniţa este constituită din 53 specii şi varietăţi taxonomice intraspecifice de alge cu 

predominarea speciilor filumului Cyanophyta - 21 (40% din diversitatea totală) şi Xantophyta-14 

(26%), urmate de 13 diatomee (25%) şi 5 specii clorofite, care constituie 9% din diversitatea 

totală.               

 Caracteristica ecologică a algoflorei  a fost determinată după Alexahina şi Ştina  şi 

include 9 grupuri de ecobiomorfe:   P7 X4 Ch3 H3C1CF2B3amph2 hidr1 

Formula obţinută demonstrează predominarea formelor filamentoase P (7 specii), care sunt 

lipsite de heterociste şi de regulă sunt răspândite printre particolele de sol sau se dezvoltă la 

suprafaţa solului formând  pelicule care menţin umiditatea lui.  

 Spectrul ecobiomorfelor  este predominat şi de formele ecologice  X care sunt rezistente la 

secetă şi temperaturi extreme, urmate de ecobiomorfele Ch, H şi B. Majoritatea speciilor din 

această grupă ecologică sunt rezistente la secetă şi temperaturi sporite, ceea ce se explică prin 

faptul că în seră sunt create condiţiile optime de umiditate, care permit dezvoltarea abundentă a 

plantelor de cultură şi a biotei din sol. 

 

3.1.3. Studiul algoflorei solurilor din perioada rece a anului 

A fost studiată algoflora probelor de sol colectate în perioada rece a anului  luna 

noiembrie 2015  din s. Chiştelniţa Raionul Teleneşti, la momentul colectării temperatura aerului 

a fost -12°C. Probele au fost colectate de pe 6 loturi care prezintă solurile din sere pe care au fost 

cultivate legume, ele au  fost studiate în condiţii de laborator. În rezultatul analizelor s-a 

constatat că în perioada rece a anului pe solul studiat vegetează 27 specii şi varietăţi 
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intraspecifice de alge dintre care predomină algele diatomee şi numeroase cianofite. Din numărul 

total de specii 13 sunt algele cianofite, care vegetează preponderent pe suprafaţa solului. Din 

acest grup de alge se dezvoltă abundent Phormidium ambiguum Gom şi  Ph. Borianum - care 

creează pelicule de culoare neagră pe sol.  De asemenea au fost depistate 3 specii de alge azot-

fixatoare din ecobiomorfa  N şi C care aparţin genurilor Nostoc, Anabaena, Calothrix ele fiind 

organisme filamentoase, trihomii cărora sunt uniţi în mucilagiu şi au culoare verde. Algoflora 

solului conţine alge diatomee  prezentate de 9 specii, din care cel mai înalt coeficient de 

răspândire are Hantzschia amphyoxis - 100% şi Nitzschia hantzschiana Rabenhorst - 67%. În 

perioada rece a anului în sol se dezvoltă 4 specii de alge xantofite cu reprezentanţii genurilor 

Tribonema şi Chloridella, de asemenea în probele studiate a fost determinată doar o specie din 

filumul Chlorophyta.  Numărul speciilor din loturile studiate a variat  de la 20 până la 5 specii şi 

în comparaţie cu rezultatele algologice din perioada de vară şi primăvară s-a observat o reducere 

considerabilă a diversităţii algelor. 

În perioada rece a anului 2015 au fost colectate şi probe din sera SRL „AŢ ZIM” 

(întreprindere de producere a tomatelor) din satul Bardar, raionul Ialoveni.  În urma studiului 

algologic al acestor mostre de sol s-a constatat o micşorare a numărului de specii până la 60% 

spre deosebire de perioada estivală. Distribuţia algoforei din perioada rece a anului din aceste 

sere este reprezentată de 24 specii şi varietăţi intraspecifice de alge edafice care se atribuie la 3 

filumuri, 3 clase, 4 ordine, 8 familii şi 12 genuri, dintre care predomină reprezentanţii filumului 

Cyanophyta (70%), urmate de speciile din încrengăturilor Bacillariophyta (21%) şi Xanthophyta 

(9%). În urma analizei algologice se observă o abundenţă clară a speciilor de alge cianofite 

lipsite de heterocişti şi anume speciile din familia Oscillatoriaceae. Cele mai frecvente specii au 

fost Phormidium foveolarum, Ph. fragile, Ph. jadinianum, Ph. angusstisimus,  Lyngbya sp. etc. 

Aceste specii formau o crustă pe suprafaţa solului inhibând dezvoltarea altor taxoni de alge şi din 

acest motiv diversitatea specifică este mică. Totuşi printre filamentele acestor specii în această 

perioadă intens s-au dezvoltat speciile diatomee în special Hantschzia amphioxys şi Navicula 

cryptocephala. Structura ecologică a comunităţilor de alge din solurile studiate este compusă din 

4 grupe ecologice de alge. Din numărul total de specii cele mai multe sunt de forma vitală P,  din 

această grupă fac parte algele cianofite filamentoase rezistente la acţiunea factorilor nefavorabili. 

 

3.1.4.  Analiza structurii taxonomice a comunităţilor algale la aplicarea biofertilizanților 

algali pe sol cu umiditate variată 

Au fost realizate experimente în condiții de laborator prin care sa administrat biomasa 

algelor cianofite fixatoare de azot pe sol ciornoziom cu menținerea condițiilor de umiditate 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Nitzschia
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variată. În acest sens au fost monitorizate modificările structurii taxonomice a algoflorei solurilor 

experimentate.  

În rezultatul studiilor algologice a solurilor din experimentul de stabilire a condiţiilor 

optime de umiditate pentru administrarea eficientă a biofertilizanţilor algali au fost depistate 40 

specii şi unităţi taxonomice intraspecifice de alge cu predominarea speciilor filumului 

Xantophyta -  17 sau 42,5%, urmate de Cyanophyta – 14 ,ceea ce constituie 35% din diversitatea 

totală şi 12,5% din diversitate îi revine filumului Chlorophyta cu dezvoltarea a 5 specii. În 

algoflora edafică au fost determinate 3 specii de diatomee (7,5%) şi o singură specie de euglene 

ce constituie 2,5% din diversitatea totală. Figura1. 

 
Fig. 1. Caracteristica algoflorei la aplicarea biofertilizanților algali pe sol cu umiditate 

variată 

 Analiza structurii taxonomice a comunităţilor algale a demonstrat apartenenţa speciilor la 

26 genuri, 16 familii, 11 ordine şi 6 clase dintre care cea mai înaltă diversitate au clasele 

Hormogoniophyceae - cu 11 specii şi Xanthophyceae – cu 17 specii. În releveele analizate o 

dezvoltare abundentă au speciile familiilor: Oscillatoriaceae, cu speciile Phormidium 

angustissimum  W. et G. S. Westю Ph. foveolarum (Mont.) Gom., Ph. fragile (Menegh.) Gom. 

Nostoc flagelliforme Berk. et Curk.  , N. verrucosum Vauch. şi familia Pleurochloridaceae cu 

dezvoltarea intense a speciilor Chloridella neglecta (Pasch. et Geitl.) Pasch., C. simplex Pasch., 

Pleurochloris comutata Pasch.,Ellipsoidon perminium Pasch. Atât în probele martor (unde nu sa 

administrat biomasa algală dar sau menținut condițiile de umiditate) cât şi în probele 

experimentale se dezvoltă  abundent Tribonema viride, T. minus Hazen. Tribonema sp. cu 

Ellipsoidon perminium Pasch. Este de menţionat faptul că în toate probele analizate se dezvoltă 

algele genului Nostoc şi anume Nostoc flagelliforme Berk. et Curk. Şi N. verrucosum Vauch. 

Astfel, putem concluziona că la aplicarea biofertilizanților algali în condiții optime de umiditate 

se dezvoltă intens în principal biomasa algelor cianofite aplicată și totodată specii de alge din 

încrengătura cianofita, bacialriofita și xantofita, cu predominarea algelor cianofite, ceea ce 

prezintă un indicator biologic pozitiv al algoflorei edafice. 
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3.1.5. Structura taxonomică a algoflorei edafice din serele s. Bardar şi succesiunea 

ecologică în proces de algalizarea solurilor cu alge cianofite 

Pentru  obţinerea rezultatelor veridice, experimentul a fost împărţit în două etape. Etapa I 

– studierea structurii taxonomice inițiale a comunităţilor de alge edafice din solurile serelor 

pentru cultivarea tomatelor. Etapa II – studierea succesiunii ecologice în algoflora parvenite în 

procesul de algalizare a solurilor cu alge cianofite. Cercetările în cauză au fost realizate în a. 

2017. Ține de menționat că în cadrul serelor SRL AȚ – Zim, unde au fost realizate prezentele 

cercetări, conform precizărilor administratorului acesteia o dată la doi ani se schimbă solul din 

seră prin decopertarea acestuia și înlocuirea cu sol adus din pădure sau din cîmpii care ulterior 

este prelucrat și după acesta se plantează răsadul. Astfel, în asemenea situație este evident că și 

structura taxonomică a solului se modifică corespunzător.  

 Etapa I – studierea structurii taxonomice inițiale a comunităţilor de alge edafice din 

solurile serelor pentru cultivarea tomatelor. 

 Pentru efectuarea etapei I a experimentului au fost colectate 16 probe de sol, care au fost 

prelucrate şi studiate în condiţiile de laborator conform metodelor specifice algologiei edafice. În 

rezultatul studiilor algologice a solurilor din sere au fost depistate  27 de  specii şi unităţi 

taxonomice intraspecifice de alge. Analiza structurii taxonomice a comunităţilor algale a 

demonstrat apartenenţa speciilor la 18 genuri, 10 familii, 7 ordine şi 5 clase şi 4 filumuri dintre 

care cea mai înaltă diversitate  s-a observat în filumul Cyanophyta – 13 specii şi 46 % respectiv 

din numărul total de specii (Tabel 1). Filumurile Xantophyta şi Bacillaryophyta sunt prezentate 

de un număr egal de specii de alge şi constituie cîte 5 specii şi cîte 19% respectiv. În releveele 

analizate o dezvoltare cea mai scăzută sa observat în filumul Chlorophyta reprezentate în 

majoritatea cazurilor cu forme coccoidale şi constituie 4 specii şi 16 % din număr total de specii. 

Conform indicelui de abundenţă a speciilor cele mai abundente sa dovedit a fi speciile 

Hantzschia amphioxys, Ocillatoria limnetica, Phormidium paulsenianum, Nodularia sp. 

Cylindrospermum muscicola. Aceste specii formează colonii aglomerări în masă pe suprafaţa 

lamelelor şi pereţilor ceșcuțelor Petri  şi se referă către speciile dominante de categoria 5. 

Speciile Nittzscia intermedia, Pleurochloris magna, Nodularia sp., Nostoc paludossum se 

întâlnesc practic pretutindeni, în toate probele lotului experimental dar nu sunt atît de abundente 

ca speciile din categoria 5 şi se referă către categoria 4. Categoria 3 este reprezentată de aşa 

specii ca Pinnularia lata , Navicula mutica, Oscillatoria limosa, Phormidium autumnale  care se 

întâlnesc pretutindeni, dar în volum neesențial sub forma de mici aglomerări, sau trihomi. 

Speciile din categoria 2 se întâlnesc uneori, sau rareori, nu în mod constant şi nu în toate probele. 

Către aceasta categoria se referă speciile Microceus vaginatus, Calothrix sp., Chlorella sp., 

Chlorococcum sp., Botrydiopsis eriensis, Chloridella sp,  Oscillatoria sp. Lygbya sp. Categoria 1 
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este reprezentată de speciile de alge efemeroide prezenţa cărora este una spontană şi dubioasă. 

Aceste specii se întîlnesc extrem de rar în probele studiate: Anabaena sp., Clorococcum 

humicola, Chlorchormidium, Pleurochloris sp., Heterogloea sp. (Tabel 1). 

Tabel 1. Structura taxonomică iniţială a algoflorei edafice din serele s. Bardar 
Încrengătură Clasa Ordinea Familia Gen  Specia Abunde

nţa  

 

 

 

 

Cyanophyta 

 

 

 

 

 

 

Hormo

goniop

hyceae 

 

 

 

 

Oscillato

riales  

 

Oscillatoriaceae  

Lygbya Lygbya III 

Oscillatoria Ocillatoria limnetica V 

Oscillatoria brevis IV 

Oscillatoria limosa III 

Nodularia III 

Phormidium Phormidium autumnale IV 

Phormidium bohnerii IV 

Phormidium paulsenianum V 

Schizothrichaceae  Microcleus Microceus vaginatus II 

 

Nostocale

s  

Anabaenaceae  Anabaena Cylindrospermum.  V 

Nostocaceae Nostoc Nostoc paludossum IV 

 Nodularia V 

Rivulariaceae Calothrix Calothrix II 

Total  1 2 4 7 13  

Chlorophyta 

 

Chloro

coccop

hyceae 

Chlorella

les 

Chlorellaceae  Chlorella Chlorella II 

Chlorococcum Clorococcum humicola I 

Chlorococcum I I 

Ulothri

cophyc

eae 

Ulothrich

ales 

Ulothrichaceae  Chlohormidium  Chlorchormidium I 

Total   2 2 2 3 4  

Xantophyta Hetero

coccop

hyceae  

 

 

Heteroco

ccales  

Pleurochloridace

ae  

Botrydiopsis 

 

Botrydiopsis eriensis  II 

Chloridella Chloridella sp II 

Pleurochloris Pleurochloris magna IV 

Pleurochloris I 

Hetero

capsop

hyceae 

Heterocp

sales  

Heterocapsaceae Heterogloea Heterogloea I 

Total  2 2 2 4 5  

Bacillaryophyta Penato

phycea

e 

Raphinal

es 

Nitzschiaceae Hantzschia  

Nitzschia 

Hantzschia amphioxys  V 

Hantzschia           V 

Nittzscia intermedia IV 

Naviculaceae Navicula Navicula mutica III 

 Pinnularia Pinnularia lata   III 

Total  1 1 2 4 5  

Total  6 7 11 18 27  

Etapa II – studierea succesiunii ecologice în algaflora în procesul de algalizarea solurilor 

cu alge cianofite fixatoare de azot. 

Pentru efectuarea etapei II a experimentului studierea succesiunii ecologice în algoflora 

în procesul de algalizarea solurilor cu alge cianofite au fost colectate 16 probe de sol, care au fost 

prelucrate şi studiate în condiţiile de laborator conform metodelor specifice algologiei edafice 

contemporană. Din fiecare variantă experimentală a fost colectate cîte patru probe de sol.  
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Rezultatele obţinute se prezintă astfel: 

Lotul I martor (unde nu sa administrat biomasa algală) În această probă se atestă 

constant numărul de specii de alge cuprind între 8-10 la o  proba. Cu dominarea speciilor de alge 

cianofite filamentoase. Printre care se întâlnesc şi unicelulare xantofite şi chlorofite. Algocenoza 

a fost stabilă pe toată durata studierii. Speciile utilizate ca biofertilizant în această variantă nu au 

fost observate.  

Lotul II - cu administrarea biomasei algei Nostoc gelatinossum. Ca şi în proba 

precedentă, primele 3 săptămîni s-a dezvoltat algele cianofite filamentoase. La a 3 săptămâna a 

experimentului s-a dezvoltat în masa diatomeiile. Conform indicelor de abundenţa – specia 

administrată  este dominantă în algofloră, avînd abundenţa de categoria a  V-a. În acestă variantă 

experimentală sau redus considerabil speciile ce fac parte din filumurile Xantophyta, şi 

Chlorophyta. Totodată au dispărut algele cu forma talului monadă şi cocoidală.  

Lotul III - cu administrarea biomasei algei  Calothrix gracilis. S-a depistat foarte rar, 

specii cu trihomi de dimensiuni mici. Pînă la 5 săptămîni algocenoza era caracteristică ca şi în 

lotul martor. După cinci săptămîni în masa s-a dezvoltat alge din genul Calothrix, 

Cylindrospermum şi Nodularia în rezultatul căruia aportul algelor xantofite şi clorofite a scăzut 

brusc, atît specific cît şi numeric. 

Tabel 2. Structura taxonomică a algoflorei edafice din serele s. Bardar după 

administrarea biofertilizanţilor algali 

Încren

gătură 

Clasa Ordin Familia Gen  Specia Abunde

nţa  

 

 

 

 

Cyano

phyta 

 

 

 

 

 

 

Hormo

goniop

hyceae 

 

 

 

 

Oscillator

iales  

 

Oscillatoriaceae  

Lygbya Lygbya II 

Oscillatoria Ocillatoria limnetica II 

Oscillatoria brevis IV 

Oscillatoria limosa III 

Nodularia III 

Phormidium Phormidium autumnale IV 

Phormidium bohnerii IV 

Phormidium paulsenianum V 

Schizothrichaceae  Microcleus Microceus vaginatus II 

 

Nostocale

s  

Anabaenaceae  Anabaena Cylindrospermum.  V 

Nostocaceae Nostoc 

 

Nostoc flagelliforme IV 

Nostoc gelatinossum V 

Nodularia V 

Rivulariaceae Calothrix Calothrix II 

Total 1 2 5 7 14  

Chloro

phyta 

 

Chloro

coccop

hyceae 

Chlorellal

es 

Chlorellaceae  Chlorella Chlorella I 

Chlorococcum Clorococcum humicola I 

Chlorococcum - 

Ulothri

cophyc

eae 

Ulothrich

ales 

Ulothrichaceae  Chlohormidium  Chlorchormidium I 



12 

 

Total  2 2 2 3 4  

Xanto

phyta 

Hetero

coccop

hyceae  

 

 

Heterococ

cales  

Pleurochloridacea

e  

Botrydiopsis 

 

Botrydiopsis eriensis  I 

Chloridella Chloridella sp I 

Pleurochloris Pleurochloris magna II 

Pleurochloris - 

Hetero

capsop

hyceae 

Heterocps

ales  

Heterocapsaceae Heterogloea Heterogloea - 

Total 2 2 2 4 5  

Bacilla

ryophy

ta 

Penato

phycea

e 

Raphinale

s 

Nitzschiaceae Hantzschia  

Nitzschia 

Hantzschia amphioxys  V 

Hantzschia           II 

Nittzscia intermedia IV 

Naviculaceae Navicula Navicula mutica II 

Pinnularia Pinnularia lata   II 

Total 1 1 2 4 5  

Total 6 7 11 18 28  

 

Lotul IV - cu administrarea biomasei algei  Nostoc flageliforme.  La administrarea 

acestei specii algoflora s-a modificat în direcţia dezvoltării în masă a speciei administrate şi a 

altor specii înrudite din genul Nostoc. Specia administrată avea o abundenţă de categoria a IV-a. 

În rezultatul algalizării solurilor cu biomasa algală  Nostoc flageliforme s-a observat micşorarea 

speciilor din filumurile Xantophyta, majorîndu-se frecvenţa speciilor din filumul algelor. 

Totodată numeric speciile din filumul Cyanophyta nu sau modificat după administrarea biomasei 

algale. 

3.1.6. Determinarea modificărilor structurale şi funcţionale a algoflorei edafice parvenite  

în rezultatul aplicării pe sol a biofertilizanţilor algali 

 Pentru realizarea etapei în cauză au fost realizate cercetări experimentale în câmp deschis  

pentru a studia şi a evidenţia efectul aplicării diferitor doze de biomasă vie a algelor cianofite 

fixatoare de azot în calitate de biofertilizant la cultivarea porumbului (Zea mays) şi a florii 

soarelui (Helianthus annuus). Cercetările date au fost realizate în com. Măleieşti a rn. Orhei pe 

terenurile întreprinderii  SRL ”Vindex Agro”. Astfel, la cultivarea florii soarelui au fost 

experimentate 10 loturi, și anume: 1. Lotul 1 – administrarea biomasei algei Nostoc linckia 

(Bornet ex Bornet & Flahault) în doza de 6 kg/ha; Lotul 2 – administrarea biomasei algei N. 

linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 kg/ha; Lotul 3 – administrarea biomasei algei N. linckia 

(Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; Lotul 4 - administrarea biomasei algei N. gelatinosum 

(Schousboe ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 5 - administrarea biomasei algei N. 

gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 kg/ha; Lotul 6 - administrarea biomasei algei N. 

gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; Lotul 7 – administrarea combinată a 

biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 

kg/ha; Lotul 8 – administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. 

gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 kg/ha; Lotul 9 - administrarea combinată a biomasei 
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algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; 

Lotul 10 - lotul de control (în care nu sa administrat biofertilizanți algali). Ca rezultat a fost 

analizată modificarea structurală şi funcţională a algoflorei edafice iniţial şi după administrarea 

biofertilizanţilor algali.  

În urma investigaţiilor efectuate, au fost identificate 28 de specii și taxoni intraspecifici 

de alge, care aparțin a 4 filumuri, și anume: Cianophyta, 16 specii, Chlorophyta 4 specii, 

Xantophyta 4 specii, Bacillaryophyta 4 specii. Numărul mediu de specii dintr-un proba variază 

de la 12 la 15 specii.  

Complexul de specii dominante din prima variantă este formată din următoarele specii: 

Hantzschia sp., Ocillatoria limnetica,  Phormidium bohnerii, Nostoc linkia. În a doua variantă 

domină Calothrix sp., Phormidium paulsenianum, Phormidium autumnale, Hantzschia sp., 

Nostoc gelatinosum. În a treia variantă mai des au fost depistate specii Phormidium autumnale, 

Cylindrospermum sp., Hantzschia sp., Pleurochloris sp.. Ca și în variantele experimentale 

anterioare, a fost remarcată dominanța cianofitelor, precum și prezența constantă a algei 

diatomee Hantzschia sp.. A patra variantă se caracterizează prin specii dominante ca Calothrix 

elenkinii, Clorococcum sp., Hantzschia sp., Microceus vaginatus. În a cincea variantă algoflora 

este reprezentată de mai multe specii, unde fiecare își ocupă poziția sa  în cenoză, fără a influența 

speciile însoțitoare. Mai frecvente s-au dovedit a fi speciile Calothrix sp., Cylindrospermum sp., 

Phormidium bohnerii, Nostoc gelatinosum.  

A fost analizată structura algoflorei edafice în funcţie de compoziţia granulometrică a 

solului. 

Sa stabilit că compoziția granulometrică determină multe aspecte ale existenței și 

funcționării solului, inclusiv fertilitatea. Colectarea probelor de sol a fost efectuată pe suprafeţele 

ocupate de Helianthus annuus. Au fost depistate 13 specii de alge din 4 filumuri. Xantofitele şi 

diatomeele sunt prezente în toate variantele analizate. Intensiv se dezvoltau speciile Gloeobotrys 

monochloron Ettl., Chloridella neglecta şi Hantzschia amphioxys. Diversitatea clorofitelor nu 

este mare şi este reprezentată Klebsormidium flaccidum, Oocystis crassa, Coenocystis 

reniformis, Chlorococcum olivaceum. După numărul total de specii cianofitele sunt cele mai 

numeroase. Speciile edeficatoare Oscillatoria minima, Phormidium molle, Phormidium 

paulsenianum. Mai rar se întâlnesc Nostoc edaphicum şi Lyngbia contorta. Cea mai des întâlnită 

s-a dovedit a fi specia  Microcystis pulverea.  

3.2. Selectarea în cultură pură unialgală a algelor cianofite fixatoare de azot 

 În rezultatul realizării proiectului dat au fost efectuate experienţele de selectare a 

culturilor pure de alge şi au fost selectate patru specii noi de alge azotfixatoare: Nostoc 

verrucosum, Nostoc punctiforme, Tolypothrix distorta şi Calothrix marchica (figura 1). 
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Actualmente aceste tulpini sunt studiate în laborator în scopul elaborării tehnologiilor de 

cultivare prin selectarea diferitor medii nutritive, comportarea lor faţă de temperatură, lumină, 

compoziţia mediului nutritiv etc.  

 

A    B    C    D 

Fig. 1. Unele din speciile de alge selectate în cultură pură (A – Calothrix marchica, 

B – Nostoc punctiforme, C – Nostoc verrucosum, D- Tolypothrix distorta) 

 În baza probelor de sol colectate iniţial din serele în care au fost montate experimentele 

privind aplicarea biofertilizanţilor algali la cultivarea roşiilor a fost obţinută în cultură tulpina 

Anabaena constricta (Szafer) Geitler. Tulpina Anabaena constricta (Szafer) Geitler a fost 

obţinută prin aplicarea metodei de obţinere a monoculturilor din culturi brute dense pe medii 

nutritive lichide și solide. Tulpina de algă cianofită a fost identificată în Laboratorul de Cercetări 

Ştiinţifice „Algologie V. M. Șalaru” a Universităţii de Stat din Moldova de către dr. hab., prof.  

Victor Șalaru și dr., conf. univ. Sergiu Dobrojan. Tulpina algei Anabaena constricta (Szafer) 

Geitler are următoarele caracteristici  morfologo-culturale:  

 Trihomii sunt singulari, de culoare albastră-verde, mai mult sau mai puţin drepţi sau  

puţin curbaţi, lipsiţi de teaca mucilaginoasă, 4-7,5 µ lăţime, cu mişcări caracteristice 

oscilatoriilor. Rareori formează colonii microscopice de tip turf. Celulele vegetative sunt de 

formă cilindrică, la mijloc mai mult sau mai puţin strangulate, 6-10 µ lungime, cu o 

cromoplasmă neînchisă (necontrolată), în urma căreia trece o bandă de lumină îngustă de-a 

lungul conținutului trihomului. Filamentele tinere sunt formate de obicei din câte 4-5 celule, cele 

bătrâne ating până la 1560 µ lungime. În cultură uneori formează teacă mucilaginoasă. 

Heterocistele sunt sferice, intercalare, aproximativ 5-10 µ în diametru. Tulpina formează 

exospori. Sporii se formează din celulele vegetative ale tulpinii şi sunt mai mari decât acestea şi 

după formă la fel se deosebesc de celulele vegetative. Sporii au forma rotunjită cu diametrul 

cuprins între 7,5-10 µ.  La inocularea tulpinii pe mediu nutritiv lichid se formează inițial mai 

multe colonii sferice care se depun la fundul vasului, după ce acestea cresc, se îndreaptă și se 

poziționează la suprafața mediului nutritiv. 
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 Condițiile de cultivare a tulpinii: temperatura minimă de +15 ºC, maximă de + 30 ºC; 

iluminarea la inocularea tulpinii de minim- 500 lux, în faza exponențială de creștere 5000 lux. 

Tulpina poate fi cultivată fără a fi agitată pe perioada de cultivare. Mediul nutritiv lichid utilizat 

pentru cultivarea tulpinii este mediul BG-11 

 Substanțele biologic active ce intră în componența tulpinii date sunt: proteine – 17,80%; 

lipide – 2,00%-5,00%; glucide – 57,33%. 

 Tulpina Anabaena constricta (Szafer) Geitler  poate fi utilizată ca sursă de substanțe 

bioactive şi ca biofertilizant.  

 În rezultatul cercetărilor morfo-fiziologice şi biochimice a tulpinii Anabaena constricta 

(Szafer) Geitler a fost întocmit paşaportul acesteia şi ulterior aceasta a fost transmisă spre 

depozitare în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie 

şi Biotehnologie a Academiei de Ştinţe a Moldovei, fiind eliberată în acest sens adeverinţa de 

depozitare și sa înaintat o cerere de brevet de invenție.  

 A mai fost selectată în cultură pură specia de algă cianofită fixatoare de azot Nostoc 

punctiforme (Kützing) Hariot, care a fost cercetată morfologic, fiziologic şi biochimic fiind 

elaborat pașaportul specii. Specia în cauză se găsește în Colecția LCŞ „Algologie Vasile Şalaru” 

şi a fost transmisă în Colecţia  Naţională  de  Microorganisme  Nepatogene a Institutului de 

Microbiologie şi Biotehnologie a AŞM.  

 Caracterele morfologo-culturale ale tulpinii: Tulpina formează colonii microscopice mici, 

neregulat sferice, care se fixează bine de substrat, cu lungimea de aproximativ 200 µ sau uneori 

mai lungi. Teaca mucilaginoasă este îngustă, incoloră. Trihomii au culoarea albastră-verde, sunt 

strâns legați, foarte abili, deseori cu greu se diferențiază din biomasă, cu lățimea de 2,25-4,45µ 

(mai rar pot atinge 6,75 µ).  Celulele vegetative au forma de butoiaş până la elipsoidală cu 

lungimea de 2,25-6,75 µ şi lățimea de 2,25-4,45µ (mai rar pot atinge 6,75 µ). Heterocistii sunt 

bazali, au forma mai mult sau mai puțin rotunjită cu lungimea de 4-6,75 µ (foarte rar au 

lungimea de - 2,25 µ) iar lățimea de 4,45-6,75 µ. Sporii au forma aproape rotundă sau alungită 

cu membrana incoloră, netedă cu lungimea de   4,5-11,25 µ, şi 4,5-9 µ lăţime. Sporii se formează 

intens, în deosebi, în procesul de îmbătrânire a culturii sau în condiții neprielnice pentru creştere. 

 Caracterele fiziologo-biochimice ale tulpinii:  Substanțele biologic active ce intră în 

componenţa tulpinii date sunt: proteine – 18,50%-24,00%; lipide – 5,00%-10,00%; glucide – 

10,00%-13,00%. 

 Importanţa practică a tulpinii (domeniul de utilizare): Tulpina Nostoc punctiforme poate 

fi utilizată ca sursă de substanțe bioactive şi ca biofertilizant. 

 Totodată, în această perioadă a mai fost selectată în cultură pură și alga cianofită 

fixatoare de azot Calothrix gracilis F.E.Fritsch. Tulpina Calothrix gracilis F.E.Fritsch   a fost 



16 

 

izolată din mostrele de sol colectate din serele întreprinderii SRL ”Fruct Agro Com” situate în s. 

Bardar, rn. Ialoveni, Republica Moldova, la aplicarea metodei de obținere a monoculturilor din 

culturi brute dense pe medii nutritive lichide și solide. 

Condițiile de cultivarea tulpinii Calothrix gracilis F.E.Fritsch - este necesar de a respecta 

următoarele condiții: temperatura minimă de +15 ºC, maximă de + 30 ºC, iluminarea la 

inocularea tulpinii de minim- 500 lux, în faza exponențială de creștere 5000 lux. Tulpina se 

caracterizează prin capacitatea de sinteză sporită a de glucide, cantitatea cărora este de 58,10%-

60,00%.  

Caracterele morfologo-culturale ale tulpinii: tulpina are talul microscopic, este grupată în 

colonii, este filamentoasă are o culoare verde închis. Filamentele sunt singulari sau mai multe 

împreună, în mare parte neramificate, drepte sau  puţin curbate, cele bătrâne ating până la 400 µ 

lungime, la bază 5 µ lăţime (mai rar lărgite până la 8-10 µ). Filamentele tinere sunt formate de 

obicei din câte 2-6 celule şi în funcție de condițiile de cultivare, mediu nutritiv şi faza de 

dezvoltare pot avea la capăt heterocisti. În procesul de îmbătrânire a culturii se atestă majorarea 

lungimii filamentelor. În condiții neprielnice tulpinii filamentele ei îşi pierd culoarea. 

Filamentele posedă teaca mucilaginoasă incoloră, subţire. Trihomii practic nu sunt strangulați cu 

excepția regiunii pereţilor celulari unde în partea de jos sunt strangulaţi, nu formează perişori şi 

se termină cu o celulă terminală conică. Trihomii au lățimea la bază de 5 µ (mai rar de 8-9 µ), la 

mijloc de 2,5-3 µ lăţime. Procesul de creştere a trihomilor este  simetric. Celulele din partea 

superioară a filamentului sunt întotdeauna alungite. Celulele vegetative la bază sunt scurtate, mai 

departe se alungesc. Celulele vegetative în general au lungimea cuprinsă între 2,5-15 µ, iar 

lăţimea se situează în intervalul 2,5-8,75 µ. În faza de îmbătrânire a celulelor sau în condiții 

neprielnice se manifestă modificări morfologice caracterizate prin majorarea lățimii şi 

diferențierea slabă a peretelui celular despărţitor a celulelor vegetative, precum şi modificarea 

culorii din verde închis în verde deschis sau chiar devin transparente. Reproducerea celulelor 

tulpinii are loc prin intermediul hormogonilor care reprezintă fragmente prin  care se rup 

trihomii. La iniţierea procesului de reproducere se atestă evidenţierea slabă a diferenţierii 

celulelor prin distrugerea peretelui celular despărţitor. Hormogonii la unele filamente se 

formează la capătul filamentului (lângă heterocisti) şi pe la jumătatea filamentului. Hormogonii 

sunt formaţi din 2-3 sau mai multe celule vegetative. Din hormogonii cresc filamente noi ale 

tulpinii care iniţial sunt puţin curbate după care capătă o formă mai dreaptă. Heterocistele sunt 

bazale (în cazul unor filamente mai lungi uneori sunt şi intercalare), mai des sunt singulare, au 

dimensiuni cuprinse între 5 – 8,7 µ lăţime şi 3,6-7,5 µ lungime. Tulpina formează exospori. 

Sporii se formează din celulele vegetative ale tulpinii şi sunt mai mari decât acestea  şi după 

formă la fel se deosebesc de celulele vegetative câte 2 la rând. Sporii au forma cilindrică cu 
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dimensiunile de  7,5-9 µ lungime, şi 3,6-7,5 µ lăţime, posedă o membrană exterioară netedă 

(forma). Sporii se formează intens, în deosebi, în procesul de îmbătrânire a culturii sau în 

condiții neprielnice pentru creştere. 

Caracterele fiziologo-biochimice ale tulpinii:  substanţele biologic active ce intră în 

componenţa tulpinii date sunt: proteine – 19,70%-20,40%; lipide – 2,00%-5,00%; glucide – 

58,10%-60,00%. 

Produsul sintetizat de tulpină: proteine în cantitate de proteine – 19,70%-20,40%; lipide – 

2,00%-5,00%; glucide – 58,10%-60,00%. 

Parametrii productivi ai tulpinii: se inoculează 0,4 g/l biomasă vie sau biomasă absolut 

uscată. La cultivarea tulpinii în condiții optime de temperatură și iluminare biomasa algală se 

majorează de 5-8 ori până la sfârșitul fazei exponențiale de creștere. 

Importanţa practică a tulpinii (domeniul de utilizare): Tulpina Calothrix gracilis F.E.Fritsch 

poate fi utilizată ca sursă de substanțe bioactive şi ca biofertilizant. 

 Pe parcursul perioadei a. 2019 a fost obţinută în cultură pură o tulpină nouă a algii verzi 

Chlorella vulgaris. Specia a fost izolată în cadrul LCŞ „Algologie Vasile Şalaru”. Tulpina de 

algă actualmente se cercetează pentru a fi determinate particularitățile morfo-fiziologice, 

biochimice, a stabili condițiile optime de cultivare şi menținere în colecţie. Tulpina de algă este 

extrem de valoroasă şi poate fi utilizată în agricultură (ca biofertilizant, ca supliment nutritiv 

pentru animale), în farmaceutică (pentru obţinerea preparatelor medicamentoase), cosmetologie 

(pentru obținerea cremelor) şi în protecţia mediului (pentru epurarea apelor reziduale). Ulterior 

se va perfecta paşaportul tulpinii şi va fi transmisă în Colecţia Naţională de Microorganisme 

Nepatogene a AŞM. 

3.2.1. Menținerea colecției de alge cianofite azotfixatoare a LCȘ „Algologie Vasile Șalaru” 

 Colecția LCȘ „Algologie Vasile Șalaru”, la momentul actual, este constituită din 12 

specii de alge cianofite azot fixatoare, care fac parte din genurile Nostoc, Anabaena, 

Anabaenopsis, Cylindrospermum, Tolypothrix şi Calothrix, ce se includ în familiile 

Nostocaceae, Anabaenaceae, Scytonemataceae, Rivulariaceae, subordinile Symmetreae, 

Scytonemataceae, Asymmetreae, ordinul Nostocales.  

 Toate speciile de algele cianofite fixatoare de azot depozitate în colecția LCȘ „Algologie 

Vasile Șalaru” sunt termofile şi respectiv se mențin în condiții de temperatură specifică camerei 

şi iluminare naturală (iluminarea obținută din geamul ferestrelor din laboratorul de cultivare). 

Speciile de alge se păstrează pe mediile nutritive lichide şi solide Drew şi Z-8 (cu concentrația 

agarului de 1-2%), cu inocularea periodică peste un interval de 1-1,5 luni. La inocularea şi 

păstrarea colecţiei de alge sunt asigurate condiții de sterilitate şi igienă corespunzătoare. Pentru 

menținerea colecției de alge cianofite fixatoare de azot a LCȘ „Algologie Vasile Șalaru” se 
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aplică metodele specifice descrise în literatura de specialitate (S. Dobrojan, V.V. Şalaru. V. 

Şalaru, V. Melnic, G. Dobrojan. Cultivarea algelor. Chișinău, 2017. 173 p) 

3.2.2. Analiza conţinutului de lipide din biomasa absolut uscată a biomasei tulpinelor noi 

selectate de alge azot-fixatoare 

Algele Nostoc punctiforme, Tolypothrix distorta, Nostoc verucosum, Calothrix marchica 

au fost selectate din solurile de nord a Republicii Moldova, acestea fiind specii noi în cercetările 

actuale care necesită un studiu accentuat asupra conţinutului său biochimic. Pentru început a fost 

analizat conţinutul de lipide, dat fiind faptul ca acestea au teacă gelatinoasă. Au fost cultivate pe 

mediul Z-8 lichid, durata de cultivare fiind de 15 zile, iluminarea continuă, temperatura de cca 

25-30˚C. Valorile cantitative ale conţinutului de lipide determinat în biomasa algelor Nostoc 

punctiforme, Tolypothrix distorta, Nostoc verucosum, Calothrix marchica sunt cuprinse între 

4,77 – 7,36 % BAU. Conţinutul cel mai înalt de lipide a fost detectat în biomasa algei Nostoc 

punctiforme– 7.36 % BAU şi Nostoc verucosum – 6.7 % BAU. Un conţinut de lipide mai mic a 

fost semnalat în biomasa algelor Calothrix marchica – 6.14 % BAU şi Tolypothrix distorta – 

4,77 % BAU. 

3.3. Optimizarea mediilor nutritive pentru cultivarea algelor azot fixatoare 

Au fost montate experimente de optimizare a mediului nutritiv pentru cultivare algelor 

cianofite fixatoare de azot, utilizînd în calitate de mediu nutritiv reagenţi chimici şi fertilizanţi 

chimici.  

Experienţa monofactorială a fost efectuată pentru stabilirea concentraţilor minime şi 

maxime a factorilor selectaţi.  

Condiţiile de efectuare a experimentelor – experimentele au fost efectuate în condiţii de 

laborator la temperatura de 23-25ᵒC, iluminarea continue – 2000 lux, probele nu erau agitate.  

Intensitatea factorilor selectaţi a fost selectată în funcţie de conţinutul optim al 

macroelementelor din mediu nutritiv specific ordinului Nostocales (tab.1). concentraţia 

microelementelor în toate variantele experimentale a fost aceiaşi – 1ml (ZnSO4*7H2O-0,22 g/l; 

MnSO4 - 1,81 g/l; CuSO4*5H2O- 0,08 g/l; NaBO3*5H2O - 2,63 g/l, (NH4)6Mo7O24*4H2O – 1 g/l; 

FeSO4*7H2O -9,3 g/l; CaCl2 - 1,2 g/l; Co(NO3)2*6H2O - 0,02 g/l; EDTA (trilon B)- 10 g/l). În 

calitate de martor – alga Tolypothrix distorta a fost cultivată pe mediul nutritiv Gromov B.V., 

Titanova N.N. – Nr. 6. Inoculul algal, la toate variantele experimentale, a constituit 0,4 g/l. Toate 

experimentele au fost efectuate cu repetarea triplă.  
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Tabelul 1. Concentraţiile macroelementelor selectate pentru optimizarea mediului 

nutritiv de cultivare a algei Tolypothrix distorta 

Factorii 

selectaţi  

Concentraţia factorilor, g/l 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

KNO3 0 0,5 1 1,5 2 

NaNO3 0 0,5 1 1,5 2 

K2HPO4 0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 

MgSO4*7H2O 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

CaCl2 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Un lucru extrem de important este şi pH-ul iniţial al mediilor nutritive pentru cultivarea 

algelor. Pentru cultivarea algei Tolypothrix distorta pH –ul iniţial al amediului este de 7.2-8. pH-

ul initial al mediilor nutritive este prezentat în tab. 2. 

Tabelul 2. Valorile pH-ul initial al variantelor experimentate 

Factorii 

selectaţi  

pH 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

KNO3 7,34 7,22 7,21 7,20 7,17 

NaNO3 7,31 7,24 7,25 7,23 7,22 

K2HPO4 7,20 7,93 8,02 8,12 8,14 

MgSO4*7H2O 7,75 7,49 7,41 7,37 7,34 

CaCl2 7,26 7,38 7,37 7,3 7,28 

  

Productivitatea algei Tolypothrix distorta obţinută la aplicarea celor cinci variante 

experimentate se prezintă în tab. 3.  Din totalul celor cinci variante experimentate la acestă etapă 

de optimizare a medului nutritiv cele mai înalte rezultate ale biomasei algale s-au atestat în 

varianta cu nr. 1, iar cele mai mici în varianta nr. 4.  
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Tabelul 3. Productivitatea algei Tolypothrix distorta  obţinute la cultivare în prezenţa intensităţii variate a factorilor analizaţi 

Factorii 

selectaţi  

Productivitatea algală g/l 

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

X±x dev t X±x dev t X±x dev t X±x dev t X±x dev t 

KNO3 0,65±0,06 0,1 0,03 0,72±0,06 0,1 0,005 0,59±0,04 0,07 0,02 0,74±0,02 0,03 0,02 0,58±0,01 0,02 0,01 

NaNO3 0,67±0,04 0,07 0,02 1,05±0,03 0,05 0,02 0,84±0,07 0,12 0,02 0,62±0,01 0,02 0,01 0,71±0,003 0,06 0,004 

K2HPO4 0,85±0,07 0,12 0,06 0,95±0,05 0,09 0,003 1,11±0,06 0,11 0,15 0,52±0,01 0,02 0,01 0,78±0,02 0,03 0,02 

MgSO4*7H2O 0,79±0,01 0,01 0,02 0,67±0,06 0,11 0,03 1,06±0,11 0,2 0,07 0,74±0,02 0,04 0,01 1,19±0,03 0,05 0,09 

CaCl2 1,29±0,003 0,01 0,24 1,18±0,06 0,1 0,24 1,21±0,1 0,1 0,30 1,09±0,09 0,15 0,08 1,17±0,07 0,11 0,05 

Martor  1,14±0,07 

La etapa ulterioară s-a efectuat includerea factorilor de variere selectaţi şi a concentraţiilor minime (-) şi maxime (+) stabilite în matricea de 

planificare a experienţei EFD 25-1, inclusiv toate variantele posibile de combinare a factorilor studiaţi (tab. 4). 

 

Tabelul 4. Planul experienței factorului deplin EFD52 pentru optimizarea mediului nutritiv de cultivare a algei Tolypothrix distorta   

Factorii 

selectaţi  

Codi

ficar

ea  

Nivelul 

concentraţiei  

Numărul variantelor experimentate 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

Mini

m (-) 

Maxi

m (+) 

KNO3 x1 0 1,5 - + - - - - + - - - + - - + - - + - + - + + + + + 

NaNO3 x2 0,5 2 - - + - - - + + - - - + - + + - - + + + - + + + + 

K2HPO4 x3 0,01 0,2 - - - + - - - + + - - - + + + + - - + + + + - + + 

MgSO4*7H2

O 

x4 0,1 0,3 - - - - + - - - + + - - - - + + + + + + + + + - + 

CaCl2 x5 0,1 0,2 - - - - - + - - - + + + + - - + + + - + + - + + + 
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Tabelul 5. Rezultatele experienţei factoriale depline EFD 52 

Numărul 

variantei 

producti

vitatea, 

g/l 

Coeficientul  

de regresie, 

bi 

s2{yl} 

 

s2{y} 

 

s2{bi} 

 

s2{bi} 

 

t 

stude

nt 

1.  0,51 b0 0.83 0,0004 0,024 

 

 0,003 - 

2.  0,56±0,0

2 

b1  0,001  0,02 

3.  0,51±0,0

06 

b2  0,0001  0,74 

4.  0,96±0,0

2 

b3  0,001  0,004 

5.  0,49±0,0

1 

b4  0,002  0,22 

6.  0,49±0,0

1 

b5  0,001  0,33 

7.  0,75±0,0

3 

b12  0,002  0,005 

8.  0,98±0,0

5 

b23  0,008  0,009 

9.  0,85±0,0

2 

b34  0,001    0,003 

10.  0,51±0,0

1 

b45  0,0001    0,81 

11.  0,56±0,0

2 

b15  0,002    0,27 

12.  0,71±0,0

2 

b25  0,001    0,02 

13.  1,09±0,1 b35  0,03    0,03 

14.  1,46±0,0

3 

b123  0,003    0,001 

15.  1,45±0,2 b234  0,12    0,05 

16.  1,36±0,0

8 

b345  0,02    0,006 

17.  0,76±0,0

1 

b145  0,0002    0,005 

18.  0,7±0,04 b245  0,005    0,07 

19.  1,2±0,03 b123

4 

 0,002    0,000

8 

20.  0,8±0,08 b234

5 

 0,02    0,06 

21.  0,72±0,0

3 

b134

5 

 0,002    0,005 

22.  0,86±0,0

3 

b123

4 

 0,004    0,006 

23.  0,7±0,00

8 

b124

5 

 0,0002    0, 

009 

24.  0,94±0,0

3 

b123

5 

 0,003    0,002 

25.  1,16±0,0

3 

b123

45 

 0,003    0,002 

 

În rezultatul realizării acestor experimente s-a optimizat un mediu nutritiv de cultivare a 

algei Tolypothrix distorta  care are următoarea componenţă chimică (g/l): KNO3 – 1,5; NaNO3 – 

2; K2HPO4 – 0,2; MgSO4*7H2O – 0,1; CaCl2 – 0,1.  
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 În scopul obţinerii biomasei de alge cianofite fixatoare de azot au fost iniţiate 

experimente privind optimizare costului biomasei. Astfel, s-a utilizat în calitate de mediu nutritiv 

de cultivare a algelor fertilizantul chimic „Nitroamofos” (NPK) care are un preţ de piaţă de 

aproximativ 10 lei/kg. Fertilizantul chimic avea următoarea componenţă: N – 16%; P2O5 – 16%; 

K2O – 16%. Pentru obținerea mediilor nutritive fertilizantul solid a fost sfărâmițat şi expus în 

apa distilată în următoarele concentrații: 1 – 0,25 g/l; 2- 0,5 g/l; 3 – 0,75 g/l; 4 – 1 g/l. În mediile 

nutritive experimentate a fost inoculată biomasa algelor din genul Nostoc (obținută din 

combinația egală a biomasei speciilor Nostoc flagelliforme, Nostoc punctiforme și Nostoc 

verucosum) în doza de 0,5 g/l. Pe parcursul experimentelor au fost monitorizate modificările în 

dinamică a cantității biomasei algale, pH-ul şi azotul anorganic total din mediul nutritiv. Algele 

au fost cultivate după metoda periodică în condiții de iluminarea continue de 4000 lux şi 

temperatură de 25-27 ᵒC. Fiecare variantă experimentată a fost expusă în trei repetări, iar 

rezultatele obţinute au fost interpretate matematic fiind determinată media aritmetică şi eroarea 

standard. Rezultatele obţinute se prezintă în tabelele de mai jos.  

Tabelul 6. Biomasa algelor din genul Nostoc cultivate pe mediile nutritive preparat pe 

baza fertilizantului chimic Nitroamofos 

Zilele de 

analiză 

Concentratia mediului nutritiv preparat pe baza fertilizantului 

chimic, g/l  

0,25 0,5 0,75 1 

1 0,5±0,02 0,5±0,02 0,5±0,02 0,5±0,02 

3 0,31±0,01 0,30±0,01 0,27±0,009 0,25±0,011 

6 0,57±0,02 0,57±0,02 0,50±0,019 0,52±0,02 

9 0,57±0,02 0,54±0,02 0,44±0,01 0,55±0,02 

12 0,57±0,02 0,65±0,02 0,58±0,02 0,68±0,02 

După cum observăm, valorile biomasei algale variază în funcţie de perioada monitorizată 

şi concentrația mediului nutritiv experimentat. De la prima şi pînă la a treia zi de cultivare în 

toate variantele experimentate biomasa algală se afla în faza lag unde se atestă micşorarea 

cantitativă a acesteia. De regulă, pe mediile nutritive optime de cultivare a algelor faza lag  se 

atestă în primele 24 h de la cultivare. Extinderea acestei faze pînă la a 3-a zi atestă că procesul de 

creştere a biomasei algale este afectat, probabil din cauza lipsei microelementelor care au rol 

esențial în  stimularea creșterii algale. Începînd cu a 6-a zi şi pînă la a 12-a zi biomasa algală 

creşte liniar. De la a 9-a zi de cultivare putem distinge vădit modificările biomasei algale în 

funcţie de concentraţia mediului nutritiv experimentat. Cele mai optime concentrații a mediilor 

nutritive s-au dovedit a fi cele de 0,5 g/l şi 1 g/l care au permis obținerea celei mai înalte cantități 

de biomasă algală (00,65±0,02-0,68±0,02 g/l).  
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Valorile pH-ului mediilor nutritive experimentate au tendinţa de a se modifica pe parcursul 

experimentelor în direcţia slab bazică.  

Tabelul 7. Modificările azotului anorganic total din mediul nutritiv de cultivare a 

algelor din genul Nostoc, mg/l 

Perioada 

de 

analiză, 

zile 

Concentratia mediului nutritiv preparat pe baza fertilizantului 

chimic, g/l  

0,25 0,5 0,75 1 

1 40,00±2,10 80,00±3,20 120,00±5,20 200,00±8,11 

3 27,07±1,21 56,46±3,42 118,09±8,21 122,12±8,75 

6 46,12±3,11 72,44±4,21 62,43±3,45 98,50±6,32 

9 36,92±2,10 81,67±5,23 111,56±5,34 114,13±6,71 

12 44,92±3,12 84,60±5,34 124,32±8,12 137,00±8,23 

Concentraţia azotului anorganic total din mediul nutritiv de cultivare a algelor cianofite 

experimentate avea tendința de descreștere urmată de creștere. Pănă la a 3-a zi de cultivare 

azotul anorganic total, în toate variantele analizate, are tendința de reducere. De la a 6-a zi și 

pînă la a 12-a zi de cultivare azotul anorganic total are tendința de creștere urmată de 

descreștere, după care procesul se repetă. Acest lucru indică că biomasa algală mobilizează și 

consumă azotul anorganic din mediu nutritiv ca mai apoi, cînd apare necesitatea de al consuma, 

să fixeze azotul din atmosferă și să-l transforme în azot anorganic.  

 În afară de acesta, a fost optimizat mediul nutritiv Drew prin adăugarea de microelemente 

și respectiv utilizat pentru cultivarea algelor cianofite fixatoare de azot. Ca rezultat sa observat 

majorarea cantitativă a biomasei algale și sporirea vitezei de creștere a algelor cultivate. 

 3.3.1. Optimizarea mediilor nutritive utilizate pentru cultivarea algelor cianofite fixatoare de azot, 

utilizându-se în calitate de sursă  nutritivă variați fertilizanți chimici 

Pentru optimizarea mediilor nutritive utilizate pentru cultivarea algelor cianofite fixatoare 

de azot Nostoc gelatinosum şi N. linckia  au fost utilizați, ca sursă de nutrienţi, fertilizanții 

chimici „Amofos” şi „Dioamofos” aplicați în agricultura națională, numiți în continuare mediu 

nutritiv „Amofos” şi „Dioamofos”. Astfel, au fost realizate experimente în care s-au utilizat ca 

medii nutritive de cultivare a algelor fiecare fertilizant separat, dar şi în combinație.  

Primele experimente sau realizat prin prepararea mediilor nutritive de cultivare a algelor pe 

baza fiecărui fertilizant separat. Astfel, fertilizantul solid a fost sfărâmițat şi expus în apa distilată 

în concentrații de 0,25 g/l; 0,5 g/l; 0,75 g/l şi 1 g/l. În mediile nutritive experimentate a fost 

inoculată separat biomasa algelor Nostoc gelatinosum şi N. linckia  în doza de 0,5 g/l. Pe 

parcursul experimentelor au fost monitorizate modificările în dinamică a cantității biomasei 

algale şi pH-ul mediului nutritiv. Algele au fost cultivate după metoda periodică în condiții de 

iluminarea continue de 4000 lux şi temperatură de 22-24 ᵒC. Fiecare variantă experimentată a 

fost expusă în trei repetări, iar rezultatele obţinute au fost interpretate matematic fiind 
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determinată media aritmetică şi eroarea standard. Rezultatele obţinute se prezintă în tabelele de 

mai jos.  

Tab. 1. Biomasa algei Nostoc linckia cultivată pe mediile nutritive preparat pe baza 

fertilizanților chimici „Amofos” şi „Dioamofos”, g/l 
Zilele de 

analiză 

Denumirea şi concentrația mediului nutritiv preparat pe baza fertilizantului chimic 

0,25 g/l 0,50 g/l 0,75 g/l 1 g/l 

Amofos Diamofos  Amofos Diamofos  Amofos Diamofos  Amofos Diamofos  

1 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 
3 0,38±0,01 0,29±0,01 0,33±0,01 0,58±0,02 0,18±0,01 0,44±0,01 0,32±0,01 0,58±0,02 

6 0,55±0,02 0,82±0,04 0,81±0,05 0,82±0,04 0,51±0,03 0,66±0,03 0,36±0,02 0,68±0,03 

9 0,65±0,03 0,65±0,03 0,92±0,04 1,13±0,06 0,68±0,03 0,77±0,03 0,61±0,03 0,71±0,03 

12 0,70±0,03 0,91±0,04 1,19±0,06 1,00±0,05 0,79±0,04 1,13±0,05 0,53±0,02 0,69±0,03 

În rezultatul realizării prezentelor cercetări sa constatat că cel mai optim mediu de cultivare 

a  algei Nostoc linckia este mediul „Amofos” în concentrația de 0,50 g/l şi mediul „Diamofos” cu 

concentrația de 0,50-0,75 g/l, care permit obținerea a 1,13-1,19 g/l de biomasă algală în decursul 

a 12 zile de cultivare.  

Tab. 2. Biomasa algei Nostoc gelatinosum cultivată pe mediu nutritiv preparat pe baza 

fertilizanților chimici „Amofos” şi „Dioamofos”, g/l 
Zilele 

de 

analiză 

Denumirea şi concentrația mediului nutritiv preparat pe baza fertilizantului chimic 

0,25 g/l 0,50 g/l 0,75 g/l 1 g/l 

Amofos Diamofos  Amofos Diamofos  Amofos Diamofos  Amofos Diamofos  

1 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 
3 0,22±0,01 1,30±0,06 0,02±0,001 1,05±0,06 0,03±0,001 1,29±0,06 0,22±0,001 0,80±0,03 

6 0,07±0,003 2,16±0,10 0,04±0,002 2,30±0,10 0,27±0,01 2,15±0,10 0,60±0,02 2,66±0,11 

9 0,05±0,001 2,48±0,10 0,15±0,01 3,40±0,15 0,32±0,02 2,40±0,10 0,57±0,02 1,44±0,06 

12 0,38±0,01 0,65±0,02 0,22±0,02 2,74±0,12 0,33±0,01 2,66±0,12 0,59±0,02 2,65±0,11 

La cultivarea algei Nostoc gelatinosum pe mediile nutritive experimentate s-a constatat că 

cea mai înaltă biomasă se atestă pe mediul nutritiv „Diamofos” la concentrația de 0,50 g/l, ceea 

ce asigură obținerea a 3,40±0,15 g/l de biomasă algală în decursul a 9 zile de cultivare. Utilizarea 

mediului nutritiv „Amofos” la cultivarea algei Nostoc gelatinosum,  în toate variantele 

experimentate, a indicat că acesta nu contribuie substanțial la majorarea biomasei algale, ci mai 

degrabă prezintă un impediment în dezvoltarea biomasei algale.  

 Ulterior au fost montate o serie de experimente privind  optimizarea mediilor nutritive de 

cultivare a algelor în rezultatul combinării fertilizanților chimici. Pentru obţinerea mediilor 

nutritive sau utiliza fertilizanții solizi „Amofos” şi „Dioamofos” care au fost sfărâmițat şi expuși 

în cantități egale în apa distilată în concentrații de  0,25 g/l; 0,5 g/l; 0,75 g/l şi 1 g/l. În mediile 

nutritive experimentate a fost inoculată biomasa algei Nostoc linckia  în doza de 0,5 g/l. Pe 

parcursul experimentelor au fost monitorizate modificările în dinamică a cantității biomasei 

algale şi pH-ul mediului nutritiv. Algele au fost cultivate după metoda periodică în condiții de 

iluminarea continue de 4000 lux şi temperatură de 22-24 ᵒC. Fiecare variantă experimentată a 

fost expusă în trei repetări, iar rezultatele obţinute au fost interpretate matematic fiind 

determinată media aritmetică şi eroarea standard.  
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Tab. 3. Biomasa algei Nostoc linckia cultivată pe mediu nutritiv preparat pe baza 

utilizării combinate a fertilizanților chimici „Amofos” şi „Dioamofos”, g/l 
Zilele de analiză Concentrația mediului nutritiv preparat pe baza fertilizanţilor chimici, g/l 

0,25 0,50 0,75 1 

1 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 0,50±0,02 
3 0,37±0,01 0,61±0,02 0,81±0,04 0,37±0,02 

6 0,74±0,03 0,73±0,03 0,78±0,04 0,74±0,03 

9 0,75±0,04 0,81±0,04 1,19±0,05 0,75±0,03 

12 0,26±0,01 1,15±0,06 1,00±0,05 0,36±0,02 

La cultivarea algei Nostoc linckia pe mediul nutritiv combinat în baza fertilizanților 

„Amofos” şi „Dioamofos” s-a observat că biomasa algală atinge cele mai mari cantități în 

variantele cu concentrația mediului de 0,50 – 0,75 g/l (atingând valorile de 1,15±0,06 - 

1,19±0,05 g/l) în cazul celorlalte variante experimentate biomasa algală nu sa majorat 

semnificativ. Aceste rezultate practic sunt similare cu cele obţinute la cultivarea algei pe mediile 

nutritive preparate pe baza fertilizanților chimici separat. Astfel, constatăm că utilizarea 

combinată a fertilizanților chimici ca mediu de cultivare a algei Nostoc linckia are același efect 

ca şi în cazul cultivării algei pe medii preparate pe baza fertilizanților chimici administrați 

separat.  

Pe parcursul cultivării algelor pe mediile nutritive optimizate pH-ul avea tendință de creştere 

urmată de descreștere şi viceversa, modificându-și valorile în direcția majorării acestora, 

rezultatele atestate fiind cuprinse în intervalul 5,55- 7,44.      

3.4. Cultivarea industrială a algelor cianofite fixatoare de azot în scopul obținerii biomasei 

de biofertilizanţi. 

 Pentru obținerea biomasei de biofertilizanţi a algelor cianofite fixatoare de azot, aplicate 

în experimentele de câmp, este necesar ca aceste specii să fie cultiva în condiții industriale. 

Cultivarea industrială a algelor cianofite fixatoare de azot sa realizat în instalația de cultivare a 

LCŞ „Algologie Vasile Şalaru” elaborată şi brevetată de către acad. V. M. Şalaru şi acad. V. 

Rudic, care dispune de 5 cuve cu un volum de 100 l fiecare, dotate cu iluminare continuă şi 

sistem de agitare. În cuvele date era administrat mediul nutritiv „Amofos” (optimizat de 

colaboratorii laboratorului nostru anterior) şi inoculate, separat, algele cianofite fixatoare de azot 

speciile Nostoc gelatinosum, N. linckia, Calothrix gracilis şi Cylindrospermum licheniforme. 

Cultivarea speciilor date de alge pe parcursul a 30 de zile calendaristice permite obținerea  a câte 

420-670 g/100l de biomasă vie, de fiecare specie de algă separat, care poate fi utilizată în calitate 

de biofertilizant.  

 În scopul majorării biomasei algale obținută în rezultatul cultivării industriale au fost 

realizate cercetări privind studierea procesului de creştere a biomasei algelor cianofite fixatoare 

de azot Calothrix gracilis şi Nostoc linckia  pe mediile nutritive Drew, Amofos şi Z-8 care au 

conținut chimic diferit, cu respectarea condițiilor de iluminarea artificială continue, temperatura 

de 22-25ᵒC, fără agitarea culturii. Rezultatele obţinute se prezintă în figurile 1şi 2.  
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 La cultivarea industrială a algei Calothrix gracilis cea mai înaltă cantitate de biomasă 

algală obținută în decursul de 12 zile se atestă pe mediul nutritiv Z-8 (883,86 g/100l) iar cea mai 

redusă pe mediul nutritiv Drew (205,2 g/100l), pe mediul nutritiv Amofos biomasa atingea 

210,40 g/100l. Alga Nostoc linckia are o viteză mai mică de reproducere iar ca rezultat şi 

biomasa algală colectată este mai redusă cantitativ. Cultivarea industrială a algei Nostoc linckia 

permite obținerea a cel mult 764,20 g/100l, în decursul a 12 zile, în cazul utilizării mediului 

nutritiv Z-8, iar pe mediului nutritiv Drew – 364,20 g/100l. Analiza modificărilor pH-ului 

mediului nutritiv de cultivare a algelor cianofite experimentate a scos în evidenţa faptul că odată 

cu creşterea biomasei algale pH-ul are tendințe de modificare în direcția alcalină, iar la reducerea  

creșterii biomasei algale acesta se modifică în sensul opus reducându-și valorile.  

 În rezultatul realizării prezentelor cercetări putem constata că pentru majorarea 

cantitativă a biomasei algale este necesar să utilizăm la cultivarea algelor cianofite fixatoare de 

azot mediul nutritiv Z-8, care este bogat în micro şi marconutrienți şi care la rândul său este 

costisitor. În scopul optimizării cheltuielilor legate de prepararea mediului nutritiv pentru 

cultivarea industrială a algelor cianofite fixatoare de azot recomandăm utilizarea mediului 

nutritiv Amofos care este de 15 ori mai ieftin comparativ cu mediul nutritiv Z-8, însă acesta 

permite obținerea unei cantități de 3-4 ori mai mici de biomasă algală comparativ cu mediul Z-8.   

3.4.1. Elaborarea tehnologiei de cultivare masivă a algelor cianofite fixatoare de azot 

 În cadrul cercetărilor realizate la această etapă a proiectului a fost elaborată tehnologia 

cultivării masive a algelor fixatoare de azot speciile Nostoc gelatinosum şi N. linckia. Astfel, 

tehnologia de cultivare prevede parcurgerea consecutivă a următoarelor etape: 1. prepararea 

mediilor nutritive; 2. inocularea biomasei algale; 3. aplicarea metodei de cultivare 

corespunzătoare; 4. menținerea condiţiilor de cultivare; 4. colectarea biomasei algale. În calitate 

de medii nutritive utilizate la cultivarea algelor fixatoare de azot au fost utilizate mediile Drew şi 

Z-8, cu componența indicată în literatura de specialitate. Mediile nutritive se prepară pe baza 

apei de robinet fără sterilizarea preventivă. La tehnologia elaborată de noi, mediul nutritiv 

preparat în volum de 150 l a fost introdus în cuve deschise construite din lemn şi învelite cu 
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peliculă de polietilenă. Cuvele cu medii nutritive au fost plasate pe suport la o înălțime de 60 - 75 

cm.  Inoculul algal  a fost prelevat din probele lichide, cultivate anterior în cantități mici, pe 

același mediu nutritiv pe care sa realizat cultivarea industrială, cultura aflându-se la mijlocul 

stadiei exponențiale de creştere. Inoculul se separă de mediu nutritiv de creştere, apoi se supune 

mărunțirii şi se administrează pe mediul nutritiv de cultivare industrială în doza de 75-150 g 

calculate din biomasa algală vie. La cultivarea industrială a speciilor date de alge sunt necesare 

de respectat condițiile de temperatură cuprinse între 20-30ᵒC, iluminare - naturală şi totodată să 

se aplice metoda de cultivare continue. La mijlocul fazei exponențiale de creştere a biomasei 

algelor Nostoc gelatinosum şi N. linckia (de regulă acest lucru are loc când biomasa algală are a 

abundență majoră şi este poziționată la suprafața apei) se colectează 50-75% din biomasa algală. 

Pentru colectarea biomasei algele poate fi utilizată o sită cu  diametru de 21 cm, diametrul 

ochiurilor sitei de 2 mm. După colectarea biomasei algale se extrage 50-75% din mediul nutritiv 

şi se înlocuiește cu același mediu nutritiv proaspăt pregătit, fără spălarea şi dezinfectarea cuvelor 

de cultivare. Astfel, respectând tehnologia dată de cultivarea a algelor cianofite azot fixatoare 

Nostoc gelatinosum şi N. linckia s-a reușit cultivarea industrială continuă pe parcursul a 6 luni de 

realizare a cercetărilor în cadrul proiectului şi obținerea biomasei algale care poate fi utilizată în 

calitate de biofertilizant.  

 

3.5.  Utilizarea biomasei algelor cianofite în calitate de biostimulator al germinării 

semințelor plantelor de cultură şi ca biofertilizant foliar 

În scopul realizării acestui obiectiv al proiectului au fost realizate multiple experimete în 

care sa utilizat biomasa vie, uscată, extras din biomasa algală a speciilor de alge cianofite 

fixatoare de azot în vederea stimulării procesului de germinare a semințelor și respectiv stimulare 

a creșterii plantelor de cultură. Totodată, biomasa algală a fost utilizată și în calitate de fertilizant 

foliar la plantulele experimentate.  

Iniţial experimente în scopul stimulării germinării şi creşterii plantelor, cât şi stropirea 

plantulelor cu suspensie algală au fost realizate în condiţii de laborator. Speciile algale implicate 

în cercetări au fost Nostoc flagelliforme şi Tolypothrix distorta, iar pentru stropirea plantelor a 

fost utilizată şi biomasa algală de Spirulina platensis. Seminţele de tomate au fost expuse în 

suspensie algală (10%, 20%, 30%, 40%), timp de 6 ore. După expirarea timpului, seminţele au 

fost extrase din soluţie şi plasate pentru germinare. Plantulele provenite din seminţele tratate cu 

biomasă de Tolypothrix distorta au fost stropite cu suspensie de spirulină, cele tratate cu biomasa 

de Nostoc flagelliforme – cu suspensia aceleaşi alge. În urma cercetărilor realizate putem 

constata o influenţă pozitivă a suspensiei algale asupra dezvoltării plantulelor. Cele mai bune 

rezultate au fost obţinute în loturile stropite cu suspensia de spirulină (în doza de 10000 mg/l) şi 

în loturile stropite cu suspensie de Nostoc flagelliforme (în concentrația de10 mg/l).  
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 Au fost fost ralizate și alte experimente care urmăreau micșorarea concentrației 

biofertilizantului foliar pe bază de biomasă algală, precum și antrenarea și a altor tulpini de alge 

Astfel, în aceste experimente că plantulele recultivate în seră erau stropite cu periodicitatea de 7 

zile cu suspensia de 0,5%, 1% ,2%, 3% biomasă vie a algelor cianofite fixatoare de azot.  Au fost 

create 3 loturi experimentale cu plantulele crescute din seminţele tratate în suspensia algală timp 

de 6, 12 şi 24 ore. Lotul martor a fost tratat şi stropit cu apă. În urma experimentelor am 

constatat că stropirea plantulelor cu suspensii algale contribuie la creşterea mai accelerată în 

comparaţie cu lotul martor. Cele mai bune rezultate au fost obţinute în loturile experimentale cu 

perioada de tratare a seminţelor de 6 şi 12 ore. În aceste variante plantulele ating înălţimea 

maximă de 13,0-13,3 cm În lotul experimental menţinut în suspensia algală timp de 6 ore cele 

mai bune rezultate au fost obţinute la stropitul cu suspensia algală de 1% Cylindrospermum 

licheniforme şi 1% Nostoc gelatinosum  înălţimea plantulelor depăşind cu 2-3 cm pe cele din 

lotul martor, iar frunzele erau de 16,7-17,9 cm, ceea ce de asemenea depăşeşte mărimea din lotul 

martor cu 3,6 - 4,8 cm. 

În calitate de material pentru stimularea procesului de germinare a seminţelor de tomate au 

au mai fost utilizate şi tulpini de alge cianofite fixatoare de azot Cylindrospermum licheniforme 

şi Nostoc gelatinosum. Au fost prelucrate cu suspensie 150 seminţe de tomate. Prepararea 

suspensiei algale s-a efectuat prin decongelarea preventivă şi măcinarea biomasei. Concentraţiile 

soluţiilor au fost 0,5%; 1%; 2%; 3%. Procesul de prelucrare a seminţelor a durat 6 ore, 12 ore şi 

24 ore. Experimentul s-a desfăşurat la iluminarea naturală şi temperatura de 26 C.  

Cele mai bune rezultate au fost obţinute la tratarea seminţelor timp de 6 ore. Primele 

germinări au fost observate în lotul cu suspensia algei Cylindrospermum licheniforme. Cu toate 

că la a 3 zi cea mai înaltă pondere de germinare au avut seminţele din loturile martor (70%) 

urmate de cele cu suspensia algală de 0,5% a Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc 

gelatinosum (58% din seminţe), totuşi la cea de a 9-ua zi a fost observată germinarea mai 

accelerată a seminţelor în loturile cu suspensia de 0,5%, 1% a Cylindrospermum licheniforme şi 

Nostoc gelatinosum, unde au germinat toate seminţele (fig. 1).  

 
Fig.1. Ponderea seminţelor germinate menţinute 6 ore în suspensia algelor 

Cylindrospermum licheniforme-C  şi Nostoc gelatinosum-N; M-martor 
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Studiind particularităţile morfologice ale plantulelor s-a observat că în urma tratării 

seminţelor cu suspensia de 0,5% şi 1% a Cylindrospermum licheniforme are loc o creştere mai 

accelerată în comparaţie cu proba martor, astfel la a 6-ea zi plantulele au atins pînă la 4,0 cm în 

lungime pe când în lotul martor pînă la 2,2 cm (fig. 2).  

  

Fig. 2. Germinarea seminţelor tratate cu suspensia algală 

Cele mai nefavorabile rezultate au fost obţinute în loturile menţinute 24 ore, unde cea mai 

înaltă pondere de germinare a seminţelor a constituit 81%, iar plantulele au o dezvoltare mai 

lentă. Plantulele au fost cultivate ulterior în solul colectat din serele s. Chiştelniţa raionul 

Teleneşti.  

 

3.5.1. Identificarea unui nou biostimulator al germinării semințelor de tomate şi castraveți 

obținut din biomasa algelor cianofite fixatoare de azot 

 Pentru realizarea obiectivelor trasate pentru această etapă a proiectului au fost efectuate 

cercetări privind identificarea unui nou biostimulator al germinării semințelor de tomate şi 

castraveți obținut din biomasa algelor cianofite fixatoare de azot.  

 Astfel, pentru obținerea biostimulatorului algal a fost utilizată biomasa uscată a  algelor 

cianofite Nostoc flagelliforme şi N. verrucosum. Procedeul de căpătare  a biostimulatorului algal 

s-a realizat parcurgând etapele tehnologice 1-6. Etapele tehnologice au fost realizare după 

consecutivitatea care se prezintă: 1. Se cântărește câte 1,086 g de biomasă uscată a algelor 

cianofite Nostoc flagelliforme şi N. verrucosum; 2. Biomasă cântărită se mărunțește cu ajutorul 

mojarului; 3. La biomasa mărunțită se adaugă 50 ml H2O distilată; 3. Soluția cu biomasă se 

expune în vas termorezistent şi se conectează la aparatul  Kjeldahl pentru distilare; 4. Se 

distilează până când tot conținutul din vasul termorezistent va trece în paharul de captare, 

procedura se repeta de 4 ori (astfel se obține soluție finală). 5. Din soluția finală obținută se 

prepară următoarele concentrații (preparate  în rezultatul diluției soluției finale cu apa distilată): 

Soluţia I – 2,87%; Soluţia II – 5,75%; Soluția III – 11,5%; Soluția  IV – 22,96%; Soluția V – 

33,44%, Martor – apa distilată. Semințele de roșii şi castraveți (în număr de 100 fiecare) au fost 

expuse în soluțiile experimentale pentru tratare timp de 1,5 ore, 3 ore şi 4,5 ore. 6. După 

expirarea timpului atribuit tratării, semințele au fost extrase din soluțiile experimentate şi s-au 

plasat în vase Pietri, fundul cărora era acoperit cu tifon umed, fiind expuse la întuneric în 

termostat la temperatura de 25ᵒC.  Rezultatele obţinute se prezintă în tab. 1 
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Tab. 1. Studierea influenței biostimulatorilor algali asupra procesului de germinare a 

semințelor de castraveți, % 

       Rezultatele obţinute denotă că cel mai benefic efect sa atestat la varianta cu tratare a 

semințelor de castraveți cu soluția nr. II la expunerea timp de 2 ore, precum și în variantele cu 

soluția de tratare nr. III expusă la 4,5 ore unde de la a doua și până la a 4-a zi au germinat toate 

semințele experimentate. Tratarea semințelor de castraveți cu celelalte soluții experimentate nu a 

manifestat efect stimulator major, în unele variante rezultatele au fost mai mici decât în 

variantele de control.   

 Rezultatele utilizării biostimulatorilor algali pentru tratarea semințelor de tomate indică 

că cea mai eficientă s-a dovedit a fi soluția IV, la tratarea timp de 4,5 ore unde se atestă o 

germinare de 92,30 %, iar în varianta de control germinarea era de 71,43%. 

Astfel, recomandăm a fi utilizate în calitate de biostimulatori ai germinări castraveților, soluția 

nr. II  cu expunerea la tratare de 2 ore, iar pentru germinarea eficientă a semințelor de tomate se 

recomandă utilizarea soluției nr. IV cu perioada de tratare de 4,5 ore. 

 

 

Tab. 2. Studierea influenței biostimulatorilor algali asupra procesului de germinare a 

semințelor de tomate, % 

Variantele 

experiment

ale 

Perioada de timp expuse la tratat, ore 

1,5 3 4,5 

1 zi 2 zi 4 zi 1 zi 2 zi 4 zi 1 zi 2 zi 4 zi 

Martor 23,07 92,30 76,92 63,63 81,81 81,81 35,71 85,71 78,57 

Sol. I 60,00 80,00 90,00 40,00 70,00 90,00 60,00 90,00 95,00 

Sol. II 50,00 80,00 98,00 68,00 100 100 50,00 80,00 80,00 

Sol. III 7,14 57,14 64,28 50,00 92,85 92,85 53,84 92,30 100 

Sol. IV 8,33 16,66 33,33 15,38 53,84 69,23 16,66 91,66 83,33 

Sol. V 15,38 23,07 30,76 50,00 91,66 91,66 35,71 64,28 85,71 

 

         3.5.2. Determinarea influenţei biostimulatorului obţinut din biomasa algelor 

cianofite fixatoare de azot asupra procesului de germinare şi creştere a răsadului de tomate 

în condiţii de seră 

  După realizarea experimentelor, cu rezultatele menționate în compartimentul 

anterior al raportului, au fost efectuate cercetări pentru determinarea influenței biostimulatorilor 
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obținuți din biomasa algelor cianofite fixatoare de azot asupra procesului de germinare şi creştere 

a răsadului de tomate în condiţii de seră. Astfel, au fost montate experimente în condiții de seră, 

în cadrul serelor întreprinderii SRL „AŢ-ZIM”. În calitate de biostimulator a fost antrenată sol. 

nr. IV, seminţele de tomate au fost tratate timp de 4,5 ore. În experimente au fost antrenate două 

loturi: 1 – lotul cu tratarea semințelor cu biostimulator; 2 – lotul de control fără tratarea 

semințelor.  

 În rezultatul efectuării acestor cercetări s-a constatat că utilizarea biostimulatorului algal 

a contribuit la majorarea semnificativă a germinării semințelor (fig. 1). Totodată, biostimulatorul 

algal sa manifestat cu efect pozitiv asupra procesului de creștere în lungime a răsadului de roşi. 

Astfel, în lotul nr.1 până la a 15-a zi de cultivare tomatele erau mai lungi decât în varianta de 

control. La a 30-zi de măsurarea în varianta de control s-a atestat o creştere mai semnificativă în 

lungime a plantelor, însă în lotul nr.1 s-au observat unele modificări morfologice, caracterizate 

prin apariţia culorii verzi închise a tulpinii şi frunzelor precum şi majorarea în diametru a tulpinii 

(de 1,8 ori comparativ cu lotul de control) şi a început să apără floarea, ceea ce nu era prezent în 

lotul de control.     

 

3.5.3. Stabilirea efectului biomasei algelor cianofite fixatoare de azot asupra procesului de 

germinare a semințelor de grâu (Triticum aestivum) 

 Pentru realizarea cercetărilor date au fost efectuate multiple experimente în condiții de 

laborator. În calitate de biostimulator al germinării semințelor de grâu (specia Triticum aestivum) 

a fost utilizată biomasa vie, combinată proporțional, a algelor cianofite Nostoc gelatinosum şi 

Anabaena variabilis din care pe baza apei distilate au fost preparate diferite concentrații de 

soluții. Variantele experimentate: Varianta I- concentrația de 1% biomasă algală; Varianta II - 

concentrația de 5% biomasă algală; Varianta III- concentrația de 10% biomasă algală, Varianta 

IV- concentrația de 15% biomasă algală şi Varianta V – proba de control doar apa distilată.  

 În experimente au fost utilizate câte 50 de semințe de grâu, fiind selectate cele mai mari 

seminţe, care au fost cântărite preventiv (masa fiind cuprinsă între 47-50 gr). Semințele erau 

stropite cu soluțiile menționate şi ulterior erau inoculate în sol (cernoziom tipic) la adâncimea de 

4-5 cm. Fiecare variantă experimentată a fost realizată în 3 repetări consecutive. Pe parcursul 

experimentelor a fost monitorizat procesul de germinare a semințelor (prin analiza numerică a 
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plantelor apărute) şi procesul de creştere a plantelor (prin analiza înălțimii plantelor). Solul era 

umectat periodic cu aceiași cantitate de apă potabilă pentru a menține umiditatea optimă necesară 

pentru cultura dată.  Rezultatele obţinute se prezintă în tab. 1 şi 2.  

 

Tab. 1. Studierea influenței biostimulatorilor algali asupra procesului de germinare a 

semințelor de grâu, % 

Variantele 

experimentale 

Perioada de analiză, zile 

1 2 3 7 14 

I 0,00 0,00 0,66 74,00 84,00 

II 0,00 0,00 1,33 68,00 79,33 

III 0,00 0,00 5,33 86,00 89,33 

IV 0,00 0,00 9,33 91,33 97,33 

V 0,00 0,00 3,33 64,66 72,00 

  Rezultatele obţinute denotă că cea mai înaltă şi rapidă germinare a semințelor de grâu sa 

atestat în variantele experimentale nr. III-IV, unde la a 3-a zi s-a înregistrat un număr de semințe 

germinate mai mare de 1,60-2,80 ori comparativ cu lotul martor. Efectul biostimulator al 

biomasei algelor experimentate din variantele III-IV s-a observat şi la a 14-a zi de analiză unde 

numărul de semințe germinate era cu 1,24 - 1,35 ori mai mare decât la varianta de control.  

 

Tab. 2. Studierea influenței biostimulatorilor algali asupra procesului de creştere a 

plantelor de grâu, cm 

 

Variantele 

experimentale 

Perioada de analiză, zile 

3 7 14 

I 2,01±0,10 10,63±0,50 23,37±1,16 

II 2,10±0,10 9,67±0,41 22,86±1,10 

III 2,00±0,10 7,65±0,30 21,15±1,11 

IV 2,11±0,10 8,27±0,38 20,19±1,00 

V 2,00±0,11 7,48±0,30 15,44±1,00 

 Analiza procesului de creştere a plantulelor de Triticum aestivum  ne indică că în loturile 

cu tratarea preventivă a semințelor cu biomasa algală sau observat plante mai înalte comparativ 

cu lotul de control. Cele mai înalte plante sau dovedit a fi în variantele experimentale cu nr. I şi 

II ude acestea erau cu 7,42-7,93 cm mai mari comparativ cu lotul de control.  

 

3.6. Utilizarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant la 

cultivarea tomatelor în condiții de seră 

 Cercetările date au fost realizate în condiţii de seră, la întreprinderea  SRL „AŢ ZIM” în 

serele de cultivare a tomatelor în perioada de primăvară - toamnă. În experimente au fost 

antrenate 3 loturi după cum urmează: 1. Lotul 1 – administrarea biomasei în formă vie combinată 

a algelor din genul Nostoc (şi anume Nostoc flagelliforme, N. gelatinosum, N. punctiforme) în 

doza de 6 kg/ha; 2. Lotul 2 - administrarea biomasei algei Calothrix gracilis  în formă vie în 

doza de 6 kg/ha; 3. Lotul 3 – lotul de control (în care nu sa administrat biofertilizanții algali). 

Experimentele au fost montate pe o suprafață de 20 m2 fiecare lot. Peste o perioadă de 22 zile  în 
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loturile 1 şi 2 se mai administra biomasă algală în aceiași doză. Biofertilizanții algali au fost 

administrați la suprafața solului la a 15 zi de la plantarea răsadului în sere. Totodată, la a 40-a zi 

şi la cea de a 100-a zi de la inocularea algelor, în toate loturile a fost administrat fertilizantul 

chimic nitroamofos în aceiași concentrație. Rezultatele privind influenta biofertilizanţilor algali 

asupra procesului de creştere a tomatelor se prezintă în tab. 1.  

Tabelul 1. Influenta biofertilizanţilor algali asupra înălțimii tomatelor, cm 

 

Loturile 

experimentale 

Perioada de măsurare 

Iniţial  22 zi 44 zi 110 zi 

Lotul 1 30,57±4,9 89,50±5,50 137,50±4,22 154,16±12,23 

Lotul 2 37,71±4,72 82,00±6,25 139,41±5,91 148,00±5,47 

Lotul 3 36,00±5,26 92,85±2,71 133,50±6,30 164,46±4,64 

 Din rezultatele prezentate în tab. 1 putem concluziona că administrarea biofertilizanţilor 

algali contribuie la stimularea procesului de creştere în înălțime a plantulelor de tomate în special 

la a 44-a ti de experiment în loturile cu administrare de algă. 

Tabelul 2. Influenta biofertilizanţilor algali asupra procesului de creştere în înălțime a 

tomatelor, % 

Loturile 

experimentale 

Perioada de măsurare 

De la 1-22 zile De la 22-44 zile  De la 44-100 zile 

Lotul 1 292,77 153,63 121,11 

Lotul 2 217,44 170,01 106,16 

Lotul 3 257,91 143,78 123,19 

 Analiza procesului de creştere în înălțime  a tomatelor exprimată procentual de la o 

măsurare la alta indică că de la începutul experimentelor şi pînă la a 22 zi cea mai înaltă creştere 

în înălțime a plantelor se atestă în lotul 1 urmat de martor şi lotul 2. De la a 22-44 zile în 

variantele cu administrare de algă se atestă cele mai înalte creșteri în înălțime, iar de la a 44-100 

zile cea mai înaltă creştere a înălțimii tomatelor se atestă în lotul de control. Astfel, 

concluzionăm că administrarea biofertilizanţilor algali contribuie la majorare înălțimii 

plantulelor până la a 44-zi de experiment.  

Tabelul 3. Influenţa biofertilizanţilor algali asupra numărului de roşii atribuit la o plantulă 

Loturile experimentale Nr. de roşi la a 44 - zi 

Lotul 1 16,33±1,48 

Lotul 2 15,16±1,61 

Lotul 3 13,53±1,22 

Rezultatele prezentate în tab. 3 ne indică că în loturile cu administrare de alge se atestă un 

număr mai mare de roşii atribuit unei plantule, care este de 0,89-1,21 ori mai înalt decât în 

varianta de control, acest lucru indică că şi roada respectiv va fi de 0,89-1,21 ori mai înaltă în 

loturile cu administrare de biofertilizant.  

3.6.1. Influenţa biofertilizanţilor foliari pe baza biomasei algelor cianofite asupra 

procesului de creştere şi asupra recoltei tomatelor 

În scopul stabilirii efectului stropirii plantelor de tomate cu extractul algelor  

Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc gelatinosum au fost experimentate soluţiile de diferită 
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concentraţie 0,5%, 1%, 2%, şi 3% şi studiată recolta obţinută pe lotul experimental (care aveau 

75 plante de tomate în fiecare variantă cercetată). Unul din obiectivele urmărite a fost de a stabili 

care este concentraţia optimă a extractului algal utilizat în stropirea plantelor pentru sporirea 

recoltei şi care este perioada cea mai favorabilă de tratarea seminţelor în vederea sporirii roadei. 

Din datele obţinute s-a observat că cea mai înaltă recoltă a fost stabilită în urma stropirii 

plantelor cu extractul de 3% a algei Cylindrospermum licheniforme (figura1).  În rezultat a fost 

obţinută recolta maximă de 14,89 kg/m2, care depăşeşte pe cea din lotul martor de 1,56 ori. 

Aceste rezultate au fost obţinute la plantele crescute din seminţe tratate cu suspensia algală timp 

de 24 ore. 

 

Fig. 1. Productivitarea tomatelor obţinută în urma tratării seminţelor timp de 24 

ore şi stropirii plantelor cu extract algal de Cylindrospermum licheniforme (C) de diferită 

concentraţie: 0,5-1-2-3% 

Menţionăm că utilizarea extractelor algale de Cylindrospermum licheniforme de o 

concentraţie mai mică şi anume 0,5%, 1% şi 2% de asemenea contribuie la sporirea recoltei. În 

cazul utilizării extractelor de 0,5% roada sporeşte la 149% în comparaţie cu lotul martor şi 

ajunge la 14,17 kg/m2. Mai bune rezultate sunt obţinute la stropirea cu extractul de 1 % şi 2% 

când roada sporeşte până la 152% iar recolta este de 14,41 kg/m2 şi respectiv 14,42 kg/m2
.
 Din 

observaţiile de teren putem menţiona că tomatele din lotul stropit cu Cylindrospermum 

licheniforme sunt de 3 ori mai mari decât cele din lotul martor, astfel greutatea medie a tomatelor 

din lotul martor nu întrece 100 g pe cînd în lotul stropit cu extractul algei Cylindrospermum 

licheniforme atinge în mediu 380 g.  Un efect mai slab în sporirea recoltei tomatelor au avut 

extractele algei Nostoc gelatinosum. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de asemenea în 

loturile cu tomate crescute din seminţele tratate în extract algal timp de 24 ore  (figura 2).  

 

Fig. 2. Recolta tomatelor obţinută în urma tratării seminţelor timp de 24 ore şi 

stropirii plantelor cu extract algal de Nostoc gelatinosum (N) de diferită concentraţie: 0,5-1-

2-3% 
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După cum vedem în această variantă are loc sporirea recoltei odată cu creşterea 

concentraţiei extractului utilizat, cele mai bune rezultate au fost obţinute la stropirea plantelor cu 

extract de 3% când recolta a crescut la 12,76 kg/m2 sau cu 134% în comparaţie cu lotul martor. 

 

3.6.2. Influenţa algalizării solurilor cu alge albastre-verzi asupra creşterii tulpinii la 

castraveţi (în condiţii de seră) 

Algalizarea solurilor a fost efectuată în perioada vegetaţiei a a. 2015 în condiţiile identice 

şi anume: suprafaţa experimentală – 50 m2, speciile de alge utilizate - Nostoc gelatinosum, 

Cylindrospermum licheniforme,   doza administrării - 3 kg/ha forma vie şi 1 kg/ha  forma uscată; 

temperatura 26 – 280C; loturi experimentale – 5 (lotul 1 - Nostoc gelatinosum biomasă uscată 

(Ng/BU); Lotul 2 - Nostoc gelatinosum biomasă vie (Ng/BV); Lotul 3 - Cylindrospermum 

licheniforme biomasă uscată (C1/BU); Lotul 4 - Cylindrospermum licheniforme biomasă vie 

(C.l./BV); Lotul 5 – martor unde nu sa administrat biomasa algală); amplasare - serele  

Institutului de Horticultură şi Tehnologii Alimentare; castraveţi  - soiul Rodnicioc; numărul 

plantelor  - 100,  distanţa dintre plantule 35-40 de cm, distanţa dintre rânduri 35-45 de cm.  

Algalizarea solurilor a  fost efectuată cu două săptămâni înainte de plantarea răsadei de 

castraveţi Pe parcursul experimentelor s-a monitorizat procesul de creştere a plantulelor. 

Rezultatele obţinute se prezintă în tabelul de mai jos.  

Tabelul 1. Modificările lungimii tulpinii plantulelor de castraveţi la aplicarea 

biofertilizanţilor algali, cm 

Perioada de 

monitorizare 

Variantele experimentate 

Martor Ng/BU Ng/BV C.l./BU C.l./BV 

1-a zi 5,9 6,5 6,6 6,3 6,9 

5-a zi 8,6 8,4 8,6 8,5 8,2 

10-a zi 17,7 18,1 18,6 17,9 16,5 

15 -a zi 21,5 25,3 22,5 22 23,5 

20-a zi 36,7 41,7 40,1 38,4 31,3 

25-a zi 56,2 57,8 44,4 62,2 62,6 

După cum  vedem, la a 25-ea zi după plantarea răsadei în solurile algalizate, lungimea 

medie a tulpinii s-a dovedit cea mai mare în lotul experimental cu algalizarea solului cu alga 

Cylindrospermum licheniforme în doza de 3 kg/ha de biomasa vie şi constituie 62,6 cm. În 

varianta cu algalizării solurilor cu alga Nostoc gelatinosum lungimea tulpinei constituie 44,4  cm 

în medie pe 10 plante întîmplătoare.  

În rezultat putem constata că administrarea algei cianofite Cylindrospermum licheniforme 

în solurile de seră pentru cultivarea castraveţilor cu doza de 3 kg/ha de biomasa vie s-a dovedit 

cea mai eficientă, depăşind cu mult dezvoltarea plantelor în varianta martor.  

• numărul plantelor înflorite 

La a 20-a zi după plantarea plantelor în sol a înflorit 100% - în anul 2014, numai în lotul 

experimental cu algalizarea solurilor cu alga Cylindrospermum licheniforme biomasa vie, atunci 
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cînd în 2015 acest rezultat a demonstrat numai 83 de %. 100 % de plante înflorite s-a observat în 

lotul experimental cu algalizarea solurilor cu alga Nostoc gelatinosum biomasa vie. 

• numărul de flori (media pentru 10 plantule) 

 La a 40-a zi după plantarea tomatelor în sol cel mai mare număr de flori s-a dovedit în lotul 

experimental cu algalizarea solurilor cu alga Cylindrospermum licheniforme biomasa vie şi a 

constatat 58 de flori la o planta. Cel mai mare număr de flori. Algalizarea solurilor cu Nostoc 

gelatinosum  biomasa vie 56 de flori pe 10 plante întîmplătoare.  

• numărul fructelor mediu pe o plantă 

Cel mai mare număr mediu de fructe la o plantă s-a observat în lotul experimental cu algalizarea 

solurilor cu alga Cylindrospermum licheniforme biomasa vie – 15,5 fructe pe o planta la 

algalizarea cu N. gelatinosum.  

• masa fructelor coapte 

Analiza cantitativă a recoltei obţinute a demonstrate că în toate loturile experimentale masa 

fructelor coapte s-a dovedit destul de mare. în lotul experimental cu algalizarea solurilor Masa 

maximală în varianta cu Cylindrospermum licheniforme biomasa vie este în mediu 226,6 de 

grame per fruct.  

3.6.3. Aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant la 

cultivarea porumbului (Zea mays) şi a florii soarelui (Helianthus annuus) în cîmp deschis 

 Au fost realizate cercetări experimentale în cîmp deschis pentru a studia şi evidenţia 

efectul aplicării biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant la 

cultivarea porumbului (Zea mays) şi a florii soarelui (Helianthus annuus). Cercetările date au 

fost realizate în com. Măleieşti a rn. Orhei în cadrul întreprinderii  SRL Vindex Agro. În 

experimente atât la cultivarea porumbului cît şi a florii soarelui au fost antrenate 5 loturi, ce se 

prezintă astfel: 1. Lotul 1 – administrarea biomasei în formă vie a algei Nostoc lickia în doza de 

3 kg/ha; Lotul 2 - administrarea biomasei în formă vie a algei Nostoc gelatinosum în doza de 3 

kg/ha; Lotul 3 - administrarea biomasei în formă vie a algei Cylindrospermum licheniforme în 

doza de 3 kg/ha; Lotul 4 - administrarea biomasei algale combinată în formă vie a 

(Cylindrospermum licheniforme, Nostoc gelatinosum, Nostoc lickia) în doza de 3 kg/ha; Lotul 5 - 

lotul de control (în care nu sa administrat biofertilizanții algali). Experimentele au fost montate 

pe o suprafață de 30 m2 fiecare lot, fiecare variantă fiind expusă în trei repetări. Biofertilizanții 

algali au fost administrați prin stropire cu apă potabilă la suprafața solului în perioada cînd 

plantulele de porumb aveau 9 frunze, iar cele de floarea soarelui 13.  

Rezultatele privind influenta biofertilizanţilor algali asupra procesului de creştere în lungime a 

plantulelor se prezintă în tab. 1.  
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Tabelul 1. Modificările lungimii  tulpinilor de  floarea soarelui şi porumb survenite în 

rezultatul aplicării biofertilizanţilor algali, cm 

Variantele 

experimentale 

Plantulele de floarea soarelui Plantulele de porumb 

La începutul 

experienței 

La finele 

experienței 

La începutul 

experienței 

La finele 

experienței 

Control 30,00±2,22 130,20±1,85 42,00±1,60 250,80±3,40 

Varianta 5 25,70±0,79 145,00±4,22 41,00±2,22 253,60±3,61 

Varianta 4 25,70±1,69 156,33±2,96 34,33±3,30 252,60±3,43 

Varianta 3 21,10±1,63 168,60±6,56 38,10±1,92 258,00±2,55 

Varianta 2 24,40±1,88 161,14±5,47 34,77±2,70 254,60±3,34 

Varianta 1 29,30±1,81 161,14±6,00 34,20±1,70 258,00±2,52 

 Aplicarea biofertilizanţilor algali la cultivarea în câmp deschi a  florii soarelui 

(Helianthus annuus) influențează pozitiv asupra plantelor contribuind la majorarea lungimii 

tulpinii plantulelor cu 14,80-38,40 cm. Același lucru se atestă şi la cultivarea porumbului (Zea 

mays) în loturile cu administrare de biofertilizanţi algali unde ca rezultat al influenţii acestora se 

produce  majorarea lungimii tulpinilor plantelor cu 1,80-7,20 cm. Din toate variantele 

experimentale la cultivarea florii soarelui cele mai înalte plantule sau înregistrat în lotul cu 

administrare a biofertilizantului din biomasa algei Cylindrospermum licheniforme, iar la 

cultivarea porumbului în variantele cu administrarea a biomasei algelor Cylindrospermum 

licheniforme şi Nostoc lickia unde plantulele practic au aceiași înălțime.  

Tabelul 2. Influența biofertilizanţilor algali asupra productivității floarea soarelui şi 

porumbului, t/ha 

Variantele experimentale Productivitatea culturilor 

Floarea soarelui, kg/ha Porumb, t/ha 

Control 3,0 15,93 

Varianta 5 3,34 17,10 

Varianta 4 3,28 14,50 

Varianta 3 3,15 16,90 

Varianta 2 3,43 16,52 

Varianta 1 3,08 18,10 

 La aplicarea biofertilizanţilor algali se atestă majorarea cantitativă a recoltei plantulelor. 

Administrarea biofertilizanţilor algali la floarea soarelui contribuie la majorarea productivității cu 

80-430 kg/ha, iar la porumb se atestă majorarea recoltei cu 0,57-2,17 t/ha. Cele mai mari recolte ale 

porumbului s-a observat în varianta cu administrarea a biofertilizantului Nostoc lickia, iar a florii 

soarelui la aplicarea biomasei algei Nostoc gelatinosum. Experimentele date au arătat că 

aplicarea biofertilizanţilor algali în cîmp deschis infleunţează pozitiv asupra plantelor de cultură.  

 În concluzie constatăm că în dacă este necesar de a majora biomasa de floarea soarelui şi 

porumb atunce recomandăm aplicarea biofertilizanţilor algali a algelor Nostoc lickia şi 

Cylindrospermum licheniforme, iar dacă se urmărește majorarea recoltei porumbului şi florii 

soarelui atunci propunem aplicarea biofertilizanţilor algali din biomasa algelor Nostoc lickia şi 

Nostoc gelatinosum. 
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 Pentru a. 2019 au fost realizate cercetări experimentale în câmp deschis  pentru a studia şi 

a evidenţia efectul aplicării diferitor doze de biomasă vie a algelor cianofite fixatoare de azot în 

calitate de biofertilizant la cultivarea porumbului (Zea mays) şi a florii soarelui (Helianthus 

annuus). Cercetările date au fost realizate în com. Măleieşti a rn. Orhei pe terenurile 

întreprinderii  SRL ”Vindex Agro”. Astfel, la cultivarea florii soarelui au fost experimentate 10 

loturi, și anume: 1. Lotul 1 – administrarea biomasei algei Nostoc linckia (Bornet ex Bornet & 

Flahault) în doza de 6 kg/ha; Lotul 2 – administrarea biomasei algei N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) 

în doza de 9 kg/ha; Lotul 3 – administrarea biomasei algei N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza 

de 12 kg/ha; Lotul 4 - administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Schousboe ex Bo.& Fl.) în 

doza de 6 kg/ha; Lotul 5 - administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în 

doza de 9 kg/ha; Lotul 6 - administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în 

doza de 12 kg/ha; Lotul 7 – administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& 

Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 8 – administrarea combinată a 

biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 

kg/ha; Lotul 9 - administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. 

gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; Lotul 10 - lotul de control (în care nu sa 

administrat biofertilizanți algali). 

La cultivarea porumbului au fost experimentate 4 loturi, după cum urmează: Lotul 1 – 

administrarea biomasei algei N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 2 - 

administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 3 – 

administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. 

ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 4 - lotul de control (în care nu sa administrat 

biofertilizanții algali). 

Aplicarea biofertilizanţilor algali a avut loc în luna iunie a a. 2019, la acea perioadă 

plantulele de porumb aveau 5 frunze, iar cele de floarea soarelui – 25 frunze. Pe parcursul 

experimentelor s-a monitorizat creşterea în înălţime a plantulelor şi cantitatea recoltei obţinute. 

Rezultatele înălțimii plantelor obţinute ale finele experimentelor se prezintă în figurile 

următoare.   

              
 

Fig. 1. Modificările înălțimii florii soarelui survenite 

în rezultatul aplicării biofertilizanţilor algali, cm 

 

Fig. 2. Modificările înălțimii porumbului 

survenite înrezultatul aplicării biofertilizanţilor 

algali, cm 
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 La începutul experimentelor înălţimea medie a plantulelor florii soarelui (Helianthus 

annuus) în toate loturile experimentate era de 134,56 cm, iar la finele experimentului se atestă 

modificări esențiale în funcție de variantele experimentate. Cele mai înalte plantule sau atesta în 

loturile 6-9, unde plantele era mia înalte decât în varianta de control cu 11,99-14,32 cm. Cele 

mai semnificative rezultate ale înălţimii florii soarelui sau obținut în variantele cu aplicare 

combinată a biofertilizanţilor algali în dozele de  6-9 kg/ha.  

La cultivarea porumbului, inițial înălțimea medie a plantelor era de 158,33 cm, iar la 

finele experimentului în variantele cu administrare de biofertilizanţi algali înălțimea era mai 

mare decât în cea de control. Cele mai înalte plante de porumb sau atestat în varianta cu 

administrare combinată de biofertilizanţi algali, unde plantulele erau cu 8 cm mai mari decât cele 

din loturile de control.   

Tab. 3. Influența biofertilizanţilor algali asupra productivității porumbului, t/ha 

 

Loturile experimentate Productivitatea culturilor 

Știuleţi, t/ha Boabe, t/ha 

1 5,83 4,96 

2 6,09 5,23 

3 5,69 4,81 

4 5,16 4,39 

 La aplicarea biofertilizanţilor algali se atestă majorarea cantitativă a recoltei porumbului 

şi florii soarelui. Administrarea biofertilizanţilor algali la cultivare porumbului  contribuie la 

majorarea recoltei știuleților cu 0,67-0,93 t/ha, iar a boabelor cu 0,42-0,57 t/ha față de varianta 

de control. Cea mai înaltă recoltă de floarea soarelui sa atesta în loturile 1 şi 7  cu administrare 

de biofertilizanţi algali, unde roada era cu 200-300 kg/ha mai înaltă decât în varianta de control.  

 
 

Fig. 3. Influența biofertilizanţilor algali asupra productivității florii soarelui, t/ha 
 

Cele mai mari recolte ale porumbului şi floarea soarelui s-a atestat în varianta cu 

administrarea separată a biofertilizantului N. lickia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha, urmată 

de variantele cu administrare combinată a biofertilizanţilor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. 

gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha. Experimentele date au arătat că aplicarea 

biofertilizanţilor algali în câmp deschis influenţează pozitiv asupra plantelor de cultură.  
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3.7. Infuenţa luminii asupra procesului de fixare biologică a azotului atmosferic realizat de 

algele cianofite 

 În calitate de obiect de studiu în cercetările date au servit algele cianofite Nostoc 

gelatinosum (Schousb) Elenk şi Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz. (Cyanophyta) din 

colecţia LCŞ „Algologie”. 

 Experimentele au fost efectuate în condiţii de laborator la t de 24-26˚C, pe o perioadă de 

12 zile. Regimul variat de iluminare a fost obţinut prin cultivarea la iluminarea naturală de la 

geamul laboratorului, iluminarea continuă la stilajul înzestrat cu 3 lămpi fluorescente 

(120W/0,64m2 sau 3000 lux) şi în întuneric in termostat cu temperatura reglabilă model TC-80 

MC-2. 

 Speciile de alge Nostoc gelatinosum şi Cylindrospermum licheniforme au fost cultivate 

după metoda periodică, pe mediul nutritiv Drew, sterilizat preventiv la t de 160 ˚C timp de 45 

min. Alga a fost inoculată în doza de 0,4 g/l biomasă vie. 

 Procesul de fixare biologică a azotului a fost studiat prin determinarea NH4
+, NO3

-, NO2
-, 

N total în biomasa algală, a azotului atmosferic fixat, azotul total şi azotul eliminat în mediu 

nutritiv.  

 Monitorizând concentraţia ionilor de amoniu din mediu nutritiv constatăm că aceasta 

variază în funcţie de perioada analizată şi regimul de iluminare. Cultivarea algei în întuneric 

rezultă cu acumularea celor mai înalte cantităţii de ioni de amoniu ce sunt în continuă creştere 

(de la 0 mg/l iniţial până la 7,24±0,21 mg/l la a 12-a zi). Acest lucru poate fi cauza 

descompunerii biomasei algale şi eliminarea lor în mediu nutritiv. În cazul cultivării algelor în 

regim de zi şi continuu concentraţia ionilor de amoniu creşte până la 3,85±0,02 - 6,82±0,21 mg/l, 

după care descreşte până la 1,74±0,09 - 2,07±0,09 mg/l, repetându-se procesul. Totuşi, 

iluminarea naturală de zi contribuie la fixarea celei mai înalte cantităţi de amoniu în cazul 

ambelor specii studiate. Nitraţii, au aceiaşi tendinţă de creştere urmată de descreştere, şi 

viceversa.  

Expunerea îndelungată a algelor cianofite Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc 

gelatinosum în întuneric contribuie la stoparea procesului de fixare biologică a azotului 

atmosferic începând cu a 3-a – a 6-a zi. Iluminarea naturală contribuie la fixarea celor mai mari 

cantităţi de azot atmosferic atât la alga Cylindrospermum licheniforme (105,61±6,3 mg/l), cât şi 

la alga Nostoc gelatinosum (70,95±5,1 mg/l). Cantitatea azotului atmosferic fixat de algele 

Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc gelatinosum cultivate la iluminarea artificială continue 

este puţin mai redusă decât în cazul iluminării naturale (fig. 1).   
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A                                                                                      B 

Fig. 1. Influenţa iluminării asupra procesului de fixare a azotului de către algele 

Cylindrospermum licheniforme (A) şi Nostoc gelatinosum (B), mg/l 

 

Cele mai mari cantităţi de azot atmosferic eliminate în mediu nutritiv de către algele 

Cylindrospermum licheniforme (51,62±1,1%) şi Nostoc gelatinosum (66,13±1,5%) se atestă la 

cultivarea în întuneric la a 9-a a 12-a zi. Acest lucru se datorează descompunerii biomasei algale 

şi eliminării în mediu nutritiv a azotului celular. Regimul de iluminare natural contribuie la 

eliminarea unor cantităţi de azot puţin mai înalte decât la cultivarea algei la iluminarea continue, 

care însă nu depăşesc 25,12±1,12% (fig.2).  

  

A                                                                                   B 

Fig. 2. Influenţa iluminării asupra procesului de eliminare în mediu nutritiv a azotului de 

către algele Cylindrospermum licheniforme (A), şi Nostoc gelatinosum (B), % 

 

3.7.1. Analiza procesului de fixare biologică a azotului atmosferic  la cultivarea 

semicontinue a speciei  Nostoc flagelliforme pe mediul Drew 

Pe parcursul experimentelor s-a analizat pH-ul mediului nutritiv, NH4
+, NO2

- şi NO3
-  din 

mediu nutritiv,  şi N - total din biomasa algală.  

PH-ul mediului nutritiv de cultivare a algei Nostoc flagelliforme variază puţin în funcţie 

de concentraţiile de mediu nutritiv. Cele mai mari valori ale pH-ului au fost atestate în varianta 

cu extragere şi înlocuire a 25% (8,82±0,19) şi 50% (8,42±0,2), iar cele mai mici în varianta cu 

50% (care nu au depăşit 8,09±0,09). Excluderea şi adăugarea mediului nutritiv contribuie la 

modificarea pH-ului. 
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Un alt indicator important ce determină procesul de fixare biologică a azotului atmosferic 

la alga Nostoc flagelliforme este productivitatea algală. Rezultate considerabile în analiza 

cantitativă a productivităţii se obţin la extragerea şi înlocuirea a 75%, care asigură obţinerea de 

maxim 0,88±0,1 g/l în timp de 12 zile. Cele mai mici cantităţi de biomasă obţinem în variantele 

cu 50% care nu depăşesc 0,62±0,02 g/l.  

Rezultatul fixării biologice a azotului atmosferic în apă este reflectat prin azotul total din 

mediu nutritiv, care variază în funcţie de variantele experimentate. Cele mai mari cantităţi de 

azot din mediu nutritiv se atestă în variantele cu extragerea şi înlocuirea mediului nutritiv de 

50% şi 75%. În variante cu extragerea de 75%, începând cu a 3-a zi se observă o creştere 

continuă a azotului în mediu nutritiv (acumulânduse de 1,27-3,26 ori mai mult de la o extragere 

şi înlocuire la alta). Acelaşi lucru se observă şi la loturile cu 50% însă acumularea azotului este 

mai mică (majorându-se de 1,32-2,66 ori de la o extragere şi înlocuire la alta). În lotul cu 

extragerea şi înlocuire a 25% din mediu nutritiv azotul se acumulează după care se consumă şi 

viceversa.  

La cultivarea semi-continue alga Nostoc flagelliforme fixează maxim 20,37±1,01 mg/l de 

azot atmosferic ce poate fi considerat ca limita superioară pentru acest mediu nutritiv. În 

variantele cu 25% şi 75% se realizează până la a 3-a zi după care diminuează şi se iniţiază la a 

12-a zi. În loturile cu 50% procesul de fixare a azotului se realizează până la a 9-a zi după care se 

stopează.  

Azotul eliminat de alga Nostoc flagelliforme în mediu variază în funcţie de concentraţia 

mediului extrasă şi înlocuită. Alga Nostoc flagelliforme elimină azotul în mediu nutritiv în cele 

mai mari cantităţi în variantele de 25% şi 75% (30,3%-21,19%) până la a 9-a zi după care se 

stopează procesul de eliminare şi se iniţiază consumul, de la a 9-a la a 12-a zi se produce din nou 

eliminarea azotului atmosferic. În lotul cu 50% are loc eliminarea azotului atmosferic până la a 

9-a zi după care se stopează procesul de eliminare. 

 

3.7.2. Determinarea condiţiilor optime de umiditate a solului pentru fixarea biologică a 

azotului atmosferic realizat de algele cianofite 

Umiditatea solului este unul din factorii de bază care contribuie la dezvoltarea biomasei 

algelor azot fixatoare care la rândul lor au proprietatea de a fixa azotul atmosferic în sol. 

Inhibarea dezvoltării algelor cianofite are ca efect stoparea procesul de fixare biologică a 

azotului realizat de către aceste organisme.  

Pentru a determina condiţiile optime de umiditate a solului ce stimulează dezvoltare alge 

azot fixatoare, este necesar ca în condiţii de laborator să realizăm experimente în această direcţie. 

Astfel, prezentele cercetări sunt orientate în direcţia studierii influenţei umidităţii solului asupra 

fixării biologice a azotului realizat de algele cianofite azot fixatoare precum şi stabilirea dozei 
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optime de inocul algal administrat la 1 ha de sol. Experimentele date au fost efectuate în condiţii 

de laborator la t de 22-25 ◦C, iluminarea naturală. Umiditatea solului a fost menţinută pe 

parcursul experimentelor în limitele de 20%, 40%, 60%, 80% şi 100%. Iniţial pe solul în toate 

variantele experimentale a fost inoculată biomasa vie a algelor cianofite din genul Nostoc în 

dozele de 6 kg/ha, 12 kg/ha şi 18 kg/ha. În calitate de martor a servit solul menţinut cu aceiaşi 

umiditate fără administrarea biomasei algele.  

Tabelul 1. Modificările pH-ului solului sub influenţa umidităţii variate şi a diferitor 

doze de alge azot fixatoare 

Valorile 

umidităţii/dozele de 

algă administrate 

Perioada analizată 

15-a zi 30-a zi 45-a zi 

 

 

20% 

6 kg/ha 7,2 7.46 7.81 

12 kg/ha 7.52 7.51 7.81 

18 kg/ha 7.51 7.56 7.85 

Martor  7.45 7.63 7.87 

 

 

40% 

6 kg/ha 7.85 7.82 8 

12 kg/ha 7.74 7.68 7.96 

18 kg/ha 7.82 7.81 7.99 

Martor  7.78 7.6 7.81 

 

 

60% 

6 kg/ha 7.85 7.77 8.03 

12 kg/ha 7.82 7.8 8.05 

18 kg/ha 7.85 7.82 8.04 

Martor  7.8 7.74 7.88 

 

 

80% 

6 kg/ha 7.65 7.6 7.94 

12 kg/ha 7.41 7.75 7.93 

18 kg/ha 7.30 7.72 7.75 

Martor  7.55 7.8 7.91 

 

 

100% 

6 kg/ha 7.76 7.74 7.86 

12 kg/ha 7.76 7.82 7.96 

18 kg/ha 7.66 7.75 7.97 

Martor  7.77 7.79 8.02 

După cum observăm în toate loturile experimentate pe perioada de analiză pH-ul solului 

s-a modificat în direcţia slab bazică. În varianta cu umiditatea solului de 20% valorile pH-ului, 

atât în loturile cu administrare de alga cât şi în cel martor, practic nu se deosebesc evidenţiindu-

se devieri cuprinse în limitele de 0,1-0,25 unităţi de pH. În loturile cu 40%-60% umiditate a 

solului valorile pH-ului sunt puţin mai înalte în variantele cu administrare de alga comparativ cu 

cele de control. În loturile cu 80%-100% umiditate, valorile pH – ului sunt puţin mai înalte în 

variantele martor. Cele mai mari valori ale pH-ului la în loturile cu umiditatea de 20% şi 80% se 

atestă la administrare de 6-12 kg/ha biomasă algală, iar  în cele de 40%-100% umiditate se atestă 

la dozele de 12-18 kg/ha.  

Umiditatea influenţează direct cantitatea de azot total acumulată în sol. Cele mai mari 

cantităţi de azot acumulat în sol se atestă la administrarea a 6 kg/ha (valorile N-total atingând 

1,007%) la umiditatea solului de 40%. La 20% umiditate cele mai mari cantităţi de azot se atestă 
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la administrarea algelor azot fixatoare în dozele de 12-18 kg/ha. În variantele cu umiditate a 

solului mai înaltă de 60% concentraţia azotului acumulat în sol este puţin mai redusă 

comparative cu variantele anterioare.  

După cum se observă, în toate loturile experimentale azotul are tendinţa de creştere până 

la o anumită limită după care se reduce. În varianta cu umiditatea de 20% limita superioară de 

majorare a concentraţie de azot în sol este de 0,86%, în cele cu umiditate de 40% - 1,007%, la 

cele de 60% până la 0,67%, în variantele cu 80% până la 0,83%, iar în cele de 100% - 0,85%.  

 

3.8. Evaluarea rolului algelor cianofite în circuitul elementelor biofile în sol 

 S-a constatat că algele cianofite în medii fertilizate asimilează sărurile minerale uşor 

solubile, astfel se reduc cantităţile de elemente biofile levigate cu curentele descendente de apă. 

Graţie acestui fapt se reduc pierderile inutile de elemente biofile din sol. Din contra acţiunea 

acumulativă a algelor conduce la acumularea elementelor biofile în stratul radicular activ. 

Elementele biofile acumulate se depozitează în sol în componenţa materiei organice algogene. 

Acestea se acumulează preponderent în zona de rizosferă a materiei organice algogene este 

însoţită de mobilizarea elementelor biofile acestea conţinându-se în cantităţi mai mari anume în 

zona de rizosferă fiind uşor acumulate de către culturile agricole. 

 Conform calculelor noastre din componenţa fertilizanţilor minerali algele cele mai activ 

asimilează azotul. Algele cianofite în stratul 0-30 cm al unui substrat de seră pot asimila din 

componenţa fertilizanţilor cu azot 17-24 kg/ha de azot. Ulterioara descompunere a materiei 

algogene moarte contribuie la formarea fracţiunii labile de humus bogată în azot care participă la 

optimizarea dinamicii şi conţinutului de azot biologic în substratul mineral şi reduc până la 

minimum riscul poluării producţiei agricole crescută în mediul agricol protejat (castraveţi, roşii, 

salată) cu nitraţi. 

 Algele cianofite influenţează şi regimul fosforului în mediile protejate fertilizate, dar în 

măsură mai mică. Această influenţă se materializează în acumularea fosforului în stratul 

radicular activ. Cel mai probabil că algele prin intermediul produselor vitale contribuie la 

acumularea fosforului în zona de rizosferă. Dinamica potasiului în măsură mai mică este 

influenţată de algele din sol.  

 În medii protejate fertilizate cu gunoi de grajd compostat algele cianofite participă foarte 

activ la descompunerea materiei organice îmbogăţind-o cu azot mineral. Astfel, algele cianofite 

contribuie la formarea unor compuşi organici intermediari mai bogaţi în azot biologic. Acestea 

participă la procesul de humificare şi contribuie la formarea unui humus bogat în azot. 

3.9. Studierea cadrului ecopedologic al substratului nutritiv în regim de tehnologie 

ecologică 

Condiţii de desfăşurare a cercetărilor 
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Cercetările s-au desfăşurat în condiţii de seră. Temperatura medie 22 °C. Umiditatea relativă 

a aerului cca 80%. Stratul nutritiv a fost preparat prin amestecarea în proporţii 3:1 a masei de sol 

aluvial cu compost din gunoi de grajd şi turbă şi aplicarea gipsului 10t/ha. 

Fertilizarea minerală s-a efectuat prin aplicarea îngrăşemintelor complexe N180P200K120.  

Pentru asigurarea unui regim aerohidric favorabil au fost efectuate lucrări de drenare prin 

utilizarea baloţilor de paie. 

Rezultatele cercetărilor arată ca stratul nutritiv dispune de o alcătuire foarte omogenă 

încât valorile densităţii aparente variază într-un interval foarte îngust (1,01-0,94 g/cm3). 

Respectivele valori denotă stare de afânare la limita inferioară a intervalului de valori optimale. 

În aceste condiţii se realizează un cadru favorabil de dezvoltare a sistemului radicular. 

Porozitatea totală alcătuieşte 58-62% şi se apreciază ca excelentă. Cca 45-47% din 

porozitatea totală revine porilor ocupaţi de către apă. Restul 53-55% revin porilor de aeraţie. 

Pentru straturile din seră acest raport dintre porii de aeraţie şi cei ocupaţi de către apă este 

optimal şi se asigură condiţii optimale pentru desfăşurarea proceselor biochimice în sol. 

Scopul cercetărilor: evaluarea cadrului ecopedologic al substratului nutritiv întru aprecierea 

eventualelor procese biochimice în condiţii de postacţiune a fertilizanţilor organici (gunoi de 

grajd 16t/ha). 

Fertilizanţii organici (16t/ha) au fost administraţi în toamna anului 2013. Datele prezentate 

în tabelul 2 arată că stratul omogen prezintă o masă omogenă afânată cu valori ale densităţii 

aparente care se instaurează la limita inferioară a intervalului de valori optimale. Aceste valori 

sunt favorabile pentru cultivarea întregului spectru de culturi legumicole. 

Tabelul 1. Indici de calitate fizică a substratului nutritiv la etapa iniţială de tratare cu 

preparate algogene 

(regim de fertilizare organică + minerală + tratare ce gips) 

(valori medii din 5 repetări) 

Cultura Adîncimea, 

cm 

Densitatea 

aparentă, 

g/cm3 

Densitatea 

fazei solide, 

g/cm3 

Umiditatea, 

% 

Porozitatea 

totală, % 

Porozitatea 

ocupată de 

apă, % 

Porozitatea 

de aeraţie, 

% 

Castaveţi 0-30 1.01 2.50 27.38 58 27 31 

Roşii 0.94 26.28 62 26 36 

 

Tabelul 2. Indici de calitate fizică a substratului nutritiv la etapa iniţială de tratare cu 

preparate algogene 

(regim ecologic) 

(valori medii din 5 repetări) 

Cultura Adîncimea, 

cm 

Densitatea 

aparentă, 

g/cm3 

Densitatea 

fazei solide, 

g/cm3 

Umiditatea, 

% 

Porozitatea 

totală, % 

Porozitatea 

ocupată de 

apă, % 

Porozitatea 

de aeraţie, 

% 

Castaveţi 0-30 1.01 2.50 30.75 60 31 29 
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Porozitatea totală alcătuieşte cca 60%. Aproape 50% din volumul total al solului revine 

porilor ocupaţi de către apă. Alte cca 50% revin porilor de aeraţie. Prin urmare în stratul nutritiv 

se instaurează un regim aerohidric favorabil pentru desfăşurarea proceselor biochimice în soluri. 

În acelaş timp în cadrul unui atare regim aerohidric se reduce până la minimum parogenii 

capabili să afecteze sistemul radicular al plantelor. 

3.9.1. Dinamica indicilor agrofizici ai stratului de seră în condiţii de practici agricole 

ecologice 

Dinamica indicilor agrofizici ai straturilor de seră este determinată de dinamica 

umidităţii. Dat fiind că regimul umidităţii este relativ constant, indicii agrofizici nu scot în 

evidenţă careva deosebiri în cadrul variantelor testate. In toate cazurile valorile medii ale 

densităţii aparente se menţin în intervalul valorilor optimale (1,00 – 1,12 g/cm3). In cadrul 

acestora se asigură spaţiu poros excelent în straturile 0-10 şi 10-20 cm iar în stratul 20-30 cm 

acestea se apreciază ca sificientă. Porozitatea de aeraţie pe parcursul întregii perioade de 

vegetaţie se menţine în intervalul de valori admisibile. 

Conform cercetărilor desfăşurate în cadrul practicilor agricole bazate pe fertilizarea 

minerală abundentă procesele de structurare sunt dependente, în mare măsură, de tipul şi 

cantităţile de fertilizanţi aplicaţi. In acest sens, unanim este recunoscut că fertilizarea minerală 

are impact negativ asupra structurii solului. Este demonstrat că fertilizanţii minerali conduc la 

dispersarea agregatelor structurale > 1 mm, cu formarea agregatelor 1-0,25 mm şi < 0,25 mm. 

Practicarea amendării cu gips contribuie, totuşi, stabilizării alcătuirii agregatice a solului iar 

aplicarea tratamentelor cu preparate algogene contribuie ameliorării: structurii structural-

agregatice. 

În faza prevegetală în substratul din seră decurg, preponderant, procese mecanice şi 

fizico-mecanice de organizare-structurare a substanţei solului. Aceste procese presupun 

asocierea particulelor de sol în cadrul modificărilor volumetrice determinate de gonflarea-

contracţia substanţei solului. Procesele specifice sunt susţinute de procesele de aglutinare 

(asociere) cu participarea substanţelor organice de origine humică şi se soldează cu formarea 

preponderentă a agregatelor agronomic valoroase 10-0,25 mm conţinutul acestora variind în 

intervalul 93,92 – 98,25 %. Mai mult de 50 % din componenţa acestora revin agregatelor 5-1 

mm care asigură spaţiul poros conductor de umiditate în care se desfăşoară procesele de 

funcţionare a substratului. Dat fiind originea fizico-mecanică a agregatelor formate acestea se 

caracterizează cu hidrostabilitate redusă, aceasta alcătuind mai puţin de 50 % din agregatele 10-

0,25 mm şi doar cca 1/5 – 1/6 din agregatele 5-1 mm. Prin urmare la umezire prin irigare masa 

de sol se desface în agregate prăfoase (<0,25 mm) atribuind stratului nutritiv însuşiri fizice 

extrem de nefavorabile atât pentru dezvoltarea plantelor cât şi pentru funcţionarea lui. 
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La începutul vegetaţiei după tratarea cu preparate algogene în soluri demarează procesele 

biochimice de structurare. Acestea se materializează în intensificarea processelor de formare a 

agregatelor 5-1 mm. Am constatat că în cadrul tuturor variantelor tratate cu preparate algogene 

conţinutul de agregate 5-1 mm este mai mare decât în cazul variantei martor. Cel mai eficient 

decurge procesul de formare a agregatelor 5-1 mm în cadrul variantei 4. Tot în cadrul acestui 

variant se constată valorile maximale ale conţinutului de agregate 5-1 mm hidrostabile.  

Pe parcursul vegetaţiei procesele de structurare algogenă se materializează în sporirea 

conţinutului de agregate 5-1 mm pe întreg stratul nutritiv. Mai intensiv aceste procese decurg în 

cadrul variantei 1. Aici conţinutul de agregate 5-1 mm alcătuieşte mai mult de 50 %. Tot aici se 

constată şi hidrostabilitatea maximală a agregatelor 5-1 mm. 

La sfârşitul perioadei de vegetaţie procesele de structurare decurg analogic fazelor 

precedente. Maximal efectul de structurare este în cazul variantei 1 şi se materializează în 

conţinuturi de agregate 5-1 mm hidrostabile în primii 0-20 cm, cca 18 %.  

În cadrul tuturor variantelor unde au fost aplicate tratamente cu preparate algogene se 

constată sporirea conţinuturilor de agregate 5-1 mm. Totuşi acestea dispun de hidrostabilitate 

redusă. În opinia noastră se datorează conţinuturilor reduse de materie organică care atribuie 

agregatelor structurale hidrostabilitate. Aceasta implică ideea că pentru formarea structurii 

hidrostabile este necesară încorporarea materiei organice proaspete. 

3.9.2. Dinamica regimului nutritiv al stratului de seră sub influenţa preparatelor algogene 

în condiţii de fertilizare minerală 

 Algele reprezintă o componentă importantă a biotei solului participantă la circuitul 

elementelor biofile. În cadrul cercetărilor desfăşurate anterior în cadrul Laboratoarelor ştiinţifice 

„Algologie” şi „Procese Pedogenetice” s-a constatat că algele, în special cele cianofite, în medii 

fertilizante participă la asimilarea elementelor biofile, astfel se reduc cantităţile de elemente 

biofile levigate cu curentele descendente de apă. Graţie acestui fapt se reduc pierderile inutile de 

elemente biofile din sol/strat de seră. Din contra acţiunea acumulativă a algelor conduce la 

acumularea elementelor biofile în stratul radicular activ. Acestea se acumulează, preponderent, 

în zona de rizosferă a materiei organice. Conform calculelor algele cianofite prezente în stratul 0-

10 cm pot asimila din componenţa fertilizanţilor cu azot (7-24 kg/ha/an azot). Ulterioara 

descompunere a materiei organice algogene moartă contribuie la formarea de substanţe organice 

labile care reprezintă o sursă importantă de azot pentru culturile agricole. 

Un rol important revine algelor în constituirea dinamicii formelor minerale ale azotului 

pe parcursul vegetaţiei.  

Cercetările desfăşurate arată că pe parcursul vegetaţiei dinamica procesului de 

amonificare este atenuată. Conţinutul azotului amoniacal pe parcursul vegetaţiei în cazuri rare 
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depăşeşte 3 mg/100g de sol. De altfel, valorile conţinutului de azot amoniacal în măsură mică se 

detaşează de valorile caracteristice martorului. Aceasta ne permite să concludem că algele 

cianofite în măsură mică influenţează procesul de amonificare. 

În măsură mai mare algele cianofite influenţează dinamica procesului de nitrificare. Ca 

urmare în cadrul tuturor variantelor cu preparatele algogene conţinutul de azot nitric pe parcursul 

vegetaţiei este mai mare decât în cazul variantei martor. Aceasta ne permite să concludem că 

algele cianofite contribuie intensificării procesului de nitrificare în sol. În acelaşi timp constatăm 

că diverse specii de alge în mod diferit influenţează procesul de nitrificare. Aceasta se 

materializează în conţinuturi diferite ale azotului nitric în cadrul variantelor testate.  

Cel mai intensiv procesul de nitrificare decurge în cadrul variantelor V4 şi V5. 

Tabelul 1. Dinamica indicilor agrochimici ai substratului de seră sub acţiunea preparatelor 

algogene în condiţii de fertilizare minerală 

Varianta Adâncimea, 

cm 

Indicii agrochimici 

pH 
mg/100 g de sol 

NH4 NO3 P2O5 K2O 

I recoltare 24.04.2015 

Martor 0-4 7,20 2,7 13,4 24,0 79,0 

10-14 7,20 2,3 8,1 23,2 85,0 

20-24 7,45 3,1 8,1 23,2 87,0 

Martor 0-4 7,10 3,1 13,7 23,0 78,7 

10-14 7,10 2,8 3,9 25,2 84,9 

20-24 7,50 2,3 3,8 25,6 85,0 

II recoltare 20.05.2015 

v-I 0-4 7,00 2,6 27,9 24,8 76,2 

10-14 7,00 2,6 14,3 24,4 104,4 

20-24 7,05 2,0 8,2 23,6 106,8 

v-II 0-4 7,35 2,2 16,3 22,0 120,0 

10-14 7,25 2,5 11,9 22,0 105,6 

20-24 7,30 2,0 10,1 22,0 112,8 

v-III 0-4 7,50 2,4 35,6 24,8 79,8 

10-14 7,30 2,4 35,6 24,8 105,6 

20-24 7,40 2,3 8,6 28,8 100,8 

v-IV 0-4 7,30 2,3 32,0 24,8 85,8 

10-14 7,40 2,3 21,2 28,8 105,6 

20-24 7,40 2,0 14,6 27,2 108,0 

v-V 0-4 7,50 2,4 33,0 28,0 80,1 

10-14 7,40 2,3 11,9 29,6 100,8 

20-24 7,40 2,2 10,8 23,2 106,8 

 Atragem atenţia asupra faptului că mai intensiv procesul de nitrificare decurge în stratul 

superficial (0-4 cm). În straturile ulterioare intensitatea procesului de nitrificare substanţial se 

reduce. Asupra regimului formelor mobile ale fosforului şi potasiului, algele cianofite practic nu 

influenţează. Dinamica acestora şi conţinuturile mai sporite decât în cadrul variantei martor sunt 

determinate de mobilizarea acestora din componenţa fertilizanţilor minerali. 

 

3.10. Dinamica procesului de structurare a solului în condiţii de practici agricole ecologice 

Structura solului este o trăsătură distinctă care provine din procesele care se realizează în 

acestea. În cadrul practicilor agricole ecologice procesele de structurare sunt determinate de 
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modificările volumetrice cauzate de dinamica umidităţii solului. Rolul plantelor de cultură aici se 

reduce până la minimum. Aceasta creează premise pentru monitorizarea efectelor determinate de 

activitatea biotei solului, în special a algelor. Întru realizarea acestui obiectiv, în cadrul 

prezentelor cercetări studiul structurii a demarat din faza prevegetală. 

Substratul din seră se caracterizează cu alcătuire agregatică optimală. Conţinutul 

agregatelor >10 nu depăşeşte limita superioară a valorilor admisibile. Agregatelor agronomic 

valoroase (10-0,25 mm) le revin de la 94 până la 97 % conţinutul acestora fiind apreciat ca 

excelent. În componenţa agregatelor agronomic valoroase agregatelor fin bulgăroase (5-3 mm) şi 

grăunţoase (3-1 mm) le revin 50-51 %, în stratul 0-10 cm şi 37-38 % în stratul 20-30 cm. 

Conţinutul agregatelor 10-5 mm cărora le revine rolul decesiv în constituirea spaţiului poros de 

aeraţie le revin cca 30-35 %. În cadrul unei atare alcătuirii agregatice se crează regim aerohidric 

favorabil. În acelaşi timp constatăm că agregatele structurale se caracterizează cu stabilitate 

agregatică redusă. Evaluarea hidrostabilităţii agregatelor arată că fracţiunea de praf (<0,25 mm) 

alcătuieşte mai mult de 60 %. Agregatelor hidrostabile > 5mm le revine < 2 % iar a celor 5-1 mm 

alcătuieşte 9-15 %. Ca urmare la umezire în substrat se crează regim aerohidrc defectuos. 

La începutul perioadei de vegetaţie procesul de structurare este determinat, preponderent, 

de procesele chimice şi fizico-mecanice. În cadrul acestora se constată sporirea conţinutului 

agregatelor >10 mm. Sporirea conţinutului acestora are loc din contul agregatelor bulgăroase 

(10-5 mm) şi parţial din contul agregatelor fin bulgăroase (5-3 mm) şi grăunţoase (3-1 mm). În 

acelaşi timp, deja în această fază se face sesizabilă influenţa algelor asupra procesului de 

structurare. Aceasta se materializează în sporirea evidentă a conţinutului de agregate hidrostabile 

cu dimensiunile 5-1 mm în cazul variantei IV şi variantei II. În acelaşi timp se constată o sporire 

semnificativă a agregatelor hidrostabile 5-1 mm în cazul stratului 0-10 cm al variantei I. În 

concluzie menţionăm că efectul structural al preparatelor algogene în această fază se limitează la 

stratul 0-10 şi parţial 10-20. 

Pe parcursul vegetaţiei prin intensitatea procesului de structurare clar se conturează 

varianta III prin formarea în stratul 0-10 cca 50 % agregate 5-1 mm hidrostabile pe întreaga 

grosime a stratului de seră.  La sfârşitul perioadei de vegetaţie în cadrul procesului de structurare 

se menţine trendul care s-a instaurat încă în faza incipientă. Aceasta se materializează în sporirea 

conţinutului de agregate hidrostabile pe întreaga grosime a stratului de seră.  

 

3.11. Evaluarea potenţialului de agregare a cernoziomului tipic lutoargilos pe lutargilos.  

Terenul pilot se caracterizează cu înveliş de sol omogen reprezentat prin cernoziomuri 

tipice moderat humifere lutoargiloase moderat groase cu profil de tipul Am-AmB-B1-B2ca-BCca-

Cca alcătuirea granulometrică pe întreg profilul. Raportul <0,01mm:>0,01mm, variază în 

intervalul 0.97-1.04. Prin urmare solul cercetat se caracterizează cu potenţial sporit de 
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structurare. Factorul de dispersie pe întreg profilul variază într-un variant îngust de valori (9.3-

11.6%) şi indică la conţinuturi reduse (1-2%) de argilă neasociată în agregate (neagregatică). În 

aceste condiţii de la 88.4 pînă la 90.7 % din elementele granulometrice sunt asociate în 

microformaţiuni structurale cu dimensiuni >0,01mm. 

   Tabelul 1. Indici de evaluare a potenţialului de agregare a cernoziomului tipic lutoargilos 

Adîncimea de 

recoltare a 

probelor, cm 

Indici de evaluare a potenţialului de structurare 

 Indicele 

granulometric 

de structurare, 

(IGS), % 

Factorul de 

dispersie, 

(Kd),% 

Factor de 

structurare, 

(Ks),% 

Factor de 

agregare, 

(Ka),% 

Humus/ argilă 

fină, 

C/<0,001mm 

 

0-10 104.0 9.3 90.7 90.7 0.16 

20-30 103.8 9.5 90.5 90.5 0.14 

30-40 102.9 9.8 90.2 90.2 0.13 

50-60 102.4 9.8 90.2 90.2 0.11 

60-70 101.5 10.3 89.7 89.7 0.08 

80-90 100.9 10.9 89.1 89.1 0.05 

100-110 99.7 11.6 88.4 88.4 0.02 

Conţinutul de argilă fină în componenţa granulometrică variază în intrevalul 27.4-29.8 % 

şi atribuie solurilor capacitate de asociere a tuturor elementelor granulometrice în agregate 

structurale în legătură cu ce indicele granulometric de structurare (IGS) variză în intervalul de 

valori 99.7-104.0 %. În acelaşi timp, însă, conţinutul de agregate structurale >0.25 mm 

alcătuieşte cca 90% iar a celor 0.25-10 mm alcătuieşte <80 %. Aceasta implică concluzia că 

potenţialul de structurare se realizează doar parţial. Calculele noastre arată că principalul factor 

care limitează realizarea potenţialului de structurare este conţinutul redus de humus. Raportul 

humus:argilă fină  (C/<0,001mm) chiar şi în orizontul Am alcătuieşte doar 0.16-0.14. Deja, în 

orizontul B1 valorile acestuia se reduc sub 0.1 şi alcătuiesc 0.08. în segmentul inferior valorile 

C/<0,001mm se reduce pînă la 0.05-0.02. În aceste condiţii cantitatea de humus este insuficientă 

pentru a asigura procesele  fizico-chimice de asociere a particulelor elementare şi 

microagregatelor în agregate structurale. Mai mult ca atît cantitatea de humus formată anual , 

practic, nu acoperă cantitatea anuală mineralizată. În acelaşi timp, se reduce sub minimul necesar 

(0.18-0.2 %) conţinutul de substanţe humice mobile care sunt principalul factor de agregare a 

substanţei solului. Astfel, putem conclude că în soluri se realizează reproducerea necompensată 

(regresivă) a stării structural-agregatice. Totodată procesele de bolovănire şi de mărunţire a 

structurii cauzează reducerea conţinutului de agregate agronomic valoroase. Reducerea ponderii 

agregatelor formate cu participarea humusului conduce la diminuarea hidrostabilităţii structurii. 

Renaturarea procesului de structurare în cernoziomuri presupune restabilirea sistemului de 

substanţe organice în sol şi a proceselor biochimice de transformare a acestora şi de sinteză a 

substanţelor humice. În cadrul experienţei montate acest obiectiv se preconizează a fi realizat 
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prin administrarea sistematică a resturilor organice în sol şi a preparatelor de alge cianofite în 

calitate de agent participant la optimizarea circuitului azotului în cadrul procesului de 

transformare-humificare a resturilor organice. 

 

3.12. Conceptul ,,Locul algelor cianofite în constituirea fertilității solului’’ 

 A fost elaborat conceptul ,,Locul algelor cianofite în constituirea fertilității solului,,. 

Conform acestuia algele cianofite au un rol multilateral în constituirea fertilității solului și se 

realizează prin interrelații și interacțiuni cu alți factori de funcționare a ecosistemului sol și este 

în funcție de starea inițială a solului și trendul evolutiv. În cadrul unui trend evolutiv regresiv 

eficiența algalizării se reduce. S-a stabilit că, algele cianofite sunt o sursă importantă ușor 

accesibilă de carbon și azot în sol. În cernoziomuri acestea se consumă la prodicerea acizilor 

humici și fulvici. Asociațiile de alge cianofite participă la procesele de integrare-agregare a 

substanțelor solului în agregate bulgăroase și grăunțoase. Algele cianfite stimulează activitatea 

rîmelor și bacteriilor nitrificatoare și reduc activitatea bacteriilor denitrificatoare.  

 Pentru prima dată a fost elaborată cadrul conceptual teoretic al Conceptului ,,Locul 

algelor cianofite în constituirea fertilității solului,, și identifiacrea lanțurilor trofice ale acestora 

în cenroziomuri. În acest sens s-a constatat că algele cianofite influiențează procesele de 

funcționare a ecosistemelor prin interrelațiile și interacțiunile cu alți factori abiotici și biotici ai 

landșaftului/agrolandșaftului.  

 

3.13.  Monitorizarea evoluţiei fluxurilor de carbon şi azot prin masa algogenă şi dinamicii 

proceselor de micro şi macrostructurare a pedomatriţei cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiţii de neirigare şi irigare 

 Conform calculelor noastre de la 4,5 până la 15% din substanţelor organice mobile 

purtătoare de azot provin din descompunerea resturilor organice de origine algogenă. 

  Comparativ cu varianta control intensitatea descompunerii celulozei este cu 3,8 – 4,5 % 

mai intensivă în cadrul variantelor cu administrare de preparate de alge cianofite.  

 Cercetările au arătat că activitatea biologică a cernoziomurilor în regim irigat nu se reduce 

pe parcursul perioadei uscate (iulie-august). Dovadă este prezenţa pe profilul solului a 

substanţelor humice labile în cantităţi moderate (0,28 – 0,38 %). În acelaşi timp, nu se atestă 

intensificarea proceselor de descompunere a humusului din sol. Aceasta implică concluzia că în 

condiţii de algalizare furnizarea permanentă a materiei organice proaspete azotoase asigură 

microorganismelor bacteriene sursa de nutriţie necesară, graţie cărui fapt humusul nou format, 

fie nu se descompune de fel, fie este descompus parţial, încât cantităţile permanent produse sunt 

suficiente pentru a compensa pierderile. 
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  În condiţii neirigate activitatea algelor este de 4 – 6 ori mai mică. Dinamica activităţii 

biologice este sincronizată cu dinamica umidităţii în stratul arabil. În acelaşi timp se atestă 

reducerea tuturor indicilor de activitate biologică.  

 

3.14. Studierea mecanismelor de structurare-integrare a pedomatricei solului cu 

participarea algelor cianofite 

 În rezultatul montării experimentelor privind aplicarea biofertilizanţilor algali la 

cultivarea legumelor în teren deschis au fost realizate cercetări privind studierea mecanismele de 

structurare-integrare a pedomatricei solului. S-a stabilit că algele cianofite asigură mecanisme 

directe și indirecte de structurare-agregare a solurilor.  

 Mecanismele directe presupun legarea particulelor elementare și microagregatelor prin 

intermediul substanțelor aglutenante secretate în procesul activității algelor (geluri, substanțe 

mucelogii, coagulanți etc). 

 Mecanismele indirecte sunt intercalate cu activitatea algelor în cadrul circuitului integrat 

al carbonului în realizarea proceselor de interacțiune a biocenozei externe (plantele superioare) și 

biocenoza internă (biota solului). 

 Prin această prismă de idei algele cianofite asigură realizarea a două circuite a carbonului 

și azotului în sol: 

1) cu durată scurtă – în cadrul circuitului biologic al elementelor chimice în lanțul trofic 

alge-micromicrobiotă alge. 

2) cu durata lungă – în cadrul procesului de formare și de acumulare a humusului. 

 Circuitul scurt asigură dezvoltarea sistemului radicular și intensificarea rolului acestuia în 

structurarea masei solului cu formarea structurii bulgăroase (7-3 mm).  

 În cadrul circuitului cu durată lungă substanțele humice formează cu cationii metalelor și 

mineralele argiloase compuși stabili care formează agregate structurii grăunțoase (3-0,25 mm). 

Prin această prismă de idei agregatele structurale grăunțoase sunt produse in situ formate cu 

participarea biocenozei interne a solului în cadrul căreia algelor cianofite le revine rolul prioritar.  

 Conform cercetărilor noastre pe parcursul perioadei de vegetație se atestă o tendință 

stabilă de sporire a conținutului de agregate 7-1 mm. Mai pronunțat acest lucru se atestă în stratul 

0-30 cm. Aceasta  implică ideea că activitatea de structurare-agregare a biocenozei interne este 

intercalată cu activitatea de structurare a sistemului radicular. Algele cianofite le revine rolul de 

verigă centrală în cadrul biocenozei interne care asigură funcționalitatea celorlalte componente 

ale biocenozei interne în calitatea lor de consumanți. 

 Interacțiunea dintre plante și alge în cadrul acestui proces poartă caracter direct alge-

plantă sau caracter indirect plantă-alge-microbiotă-plantă. Rolul algelor în acest sens presupune 

stimularea activității microbiene parte componentă a procesului de humificare. 
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 În acest sens substanțele humice din sol urmează a fi percepute  ca substanțe bioorganice 

care includ substanțe organice în diverse  faze de descompunere, substanțele organice specifice 

și microbiota asociată acestor două grupe de substanțe. 

 Prin această prismă de idei în cadrul circuitului de scurtă durată alge-microbiotă-alge se 

formează agregate structurale cu diametrul 1-0,25 mm care reprezintă rezerva funcțională pentru 

formarea agregatelor 7-1 mm. 

 Astfel constatăm ca structura solului este trăsătură poligenetică. 

 Agregatele bulgăroase mari (7-10 mm) și bolovănoase (>10 mm) sunt de origine 

abiogenă și biologic puțin active (Jigău și coaut., 2017). 

 Agregatele bulgăroase și grăunțoase se formează în cadrul relațiilor sol-plantă asigurate 

de interacțiunea dinte biocenoza externă (agrofitocenoza) și cea internă (biota solului) 

materializată în circuitul biologic al substanțelor. 

 Agregatele 1-0.25 mm se formează în cadrul circuitului mic al carbonului și azotului 

alge-microbiotă, iar formarea lor este legată de asocierea particulelor elementare <0,25 mm prin 

intermediul substanțelor provenite din descompunerea biomasei algală și activitatea biologică a 

microbiotei. 

 Procesul de agregare-structurare a pedomatricei cu participarea algelor include câteva 

etape evolutiv erarhice: 

1. particula elementară   particulă elementară → microagragat (<0,25 mm); 

2. microagregat    particulă elementară → agregate (1-0,25 mm); 

3. agregate – substanțe humice agregate → agregate (7-1 mm). 

 Procesul de structurare-agregare a cernoziomurilor tipice cu participarea algelor este 

însoțit de formarea a trei grupe de agregate hidrostabile: 

a) cu stabilitate slabă – 7-5 mm; 

b) cu stabilitate moderată – 5-1 mm; 

c) cu stabilitate sporită – 1-0.25 mm. 

 Agregatele 7-1 mm se desface cu formarea agregatelor 1-0.25 mm. Grație acestui fapt pe 

parcursul perioadei de vegetație în cernoziomul tipic irigat se asigură dinamica a spațiului poros 

corespunzătoare cantității de apă în sol și relațiilor plantă-sol-fază lichidă. 

 

 

3.15. Studierea dinamicii proceselor pedofuncționale ale cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiții de aplicare ca biofertilizanţilor algali din  genul Nostoc în regim irigat  

 Caracteristica cernoziomului tipic moderat humifer al lotului experimental. Învelișul de 

sol al lotului experimental este reprezentat prin cernoziomuri tipice moderat humifere groase 

lutoargiloase pe lut argilos. În cadrul profilului solului clar se conturează startul agrogen cu 
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grosimea 0-30 cm. Stratul arabil (0-20 cm) se caracterizează cu așezarea afînată și grad avansat 

de mărunțire a structurii și pondere sporită a agregatelor < 1mm. 

Stratul subarabil (20-30 cm) (talpa plugului) dispune de așezare compactă, structură 

poliedrică-prismatică. Stratul subiacent (30-50 cm) în măsură mică este afectat de activitățle 

antropice directe. Totuși în cadrul acestuia morfologic se atestă începuturi de compactare și 

metamorfizare agrogenă a alcătuirii structural-agregatice. 

Grosimea stratului humifer (A+B) alcătuiește > 80 cm. Grosimea stratului humifer active 

(A+AB) alcătuește 57 cm. Efervescența se atestă în segmentul inferior al orizontului B1 – 67 cm. 

Carbonații vizibili în efervescențe se atestă în orizontul B2 (73 cm). Orizontul iluvial-carbonatic 

se formează în intervalul 96-128 cm. 

Tabelul 1. Însușirile fizico-chimice și fizice ale cernoziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos pe lut argilos 

Orizont Adîncimea, 

cm 

Conținutul 

de 

humus,% 

Conținutul 

de 

carbonați, 

% 

pH 

( ) 

Conținut cationi reținuți, 

ml/100g sol 

Conţinut de 

fracțiuni, % 

< 

0,001 

   
< 

0,01 

mm 

< 

0,001 

mm 

< 0,01 

Aph1 0-10 4.2 - 6.9 28.3 3.2 0.2 54.3 29.0 0.53 

10-20 3.6 - 7.1 26.7 3.6 0.3 57.5 29.3 0.51 

Aph2 20-30 3.2 - 7.1 25.9 3.9 0.3 57.0 28.1 0.49 

Am 30-40 3.2 - 7.3 25.3 3.8 0.4 56.8 27.3 0.48 

AmB 45-55 2.9 - 7.5 24.6 4.1 0.6 56.8 26.8 0.47 

B1 60-70 2.1 3.6 7.6 24.3 4.8 0.4 54.6 26.4 0.48 

B2 80-90 1.6 12.3 7.8 22.5 4.9 0.4 54.0 25.8 0.48 

BCCa 100-110 - 11.8 8.2 21.8 5.1 0.3 53.0 24.5 0.46 

Cra 140-150 -  8.2 21.8 5.1 0.3 52.0 23.7 0.46 

 Cernoziomurile din cadrul terenului experimental se caracterizează cu profil humifer 

extins. În cadrul acestuia conținutul de humus lent se reduce cu adîncimea. Rezervele de humus 

sunt concentrare în stratul 0-60 cm și alcătuiesc cca 280 t/ha în stratul 0-60 cm. În stratul 0-100 

cm rezervele de humus alcătuiesc cca 335 t/ha. Valorile specificate sunt tipice pentru 

cernoziomurile din cadrul primelor două terase ale râului Răut. Prezența stratului iluvial –

carbonatic și conținutul moderat de carbonați în acesta ( conținutul de carbonați în orizontul 

iluvial carbonatic depășește conținutul acestora în roca mamă doar cu 0,5 %) indică la vîrsta 

relativ mică a acestor soluri. 

 Reacția soluției solului în stratul 0-30 cm este neutră (pH=6,9-7,1). În stratul 30-60 cm 

aceasta este slab bazică. În orizontul (B1+B2) aceasta este moderat bazică și este determinată de 

prezența mineralelor primare în faza de transformare. 
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Prezența carbonaților în orizontul iluvial-carbonatic și roca-mamă în cantități >10 % cauzează 

reacție puternic bazică. În conformitate cu gradațiile de  evaluare a reacției soluției solului 

aceasta se încadrează în intervalul de valori optimale pentru activitatea microbiotei solului. 

 Solul se caracterizează cu valori ale capacității de adsorbție corespunzătoare alcătuiri 

granulometrice și conținutului de humus.  

 În orizontul A(Aph1+Aph2) valorile acesteia sunt mai mari de 30ml/100g de sol. 

Raportul Ca:Mg în acesta alcătuiește 8-9:1 - valori tipice cernoziomurilor de terasă. În 

orizonturile subiacente conținutul de calciu se reduce iar cel de magneziu sporește, iar raportul 

Ca:Mg alcătuiește 4-5:1. 

 Solul se caracterizează cu alcătuire granulometrică lutoargiloasă moștenită de la roca-

mamă. Distribuirea argilei fizic (< 0,01 mm ) și celei fine (< 0,001 mm) arată că profilul 

granulometric este omogen și nu afectează capacitatea solului pentru apă și conductivitatea 

hidraulică a solului. În aceste condiții solul cercetat dispune de capacitate bună de a valorifica 

apa provenită din precipitații de a o acumula în profilul solului și de a o consuma rațional. 

Solurile se caracterizează cu vulnerabilitate moderată la secetă 

3.15.1. Obiectul și metodele de cercetare 

Cercetările s-au desfășurat în condiții de producție. Cultura de Ardei dulci a fost plantată în 

teren deschis în prima decadă a luni mai. Tratarea cu biomasa algelor cianofite fixatoare de azot 

s-a efectuat în decada a 2 a luni mai în faza de vegetație în masă a materialului săditor. Tratarea 

plantelor și la sol s-a efectuat într-o singură rată cu biomasa algelor cianofite fixatoare de azot 

din  genul  Nostoc (Nostoc flagelliforme + N. gelatinosum) în doza de 3kg/ha biomasă vie. 

 Monitorizarea însușirilor solurilor s-au efectuat pe parcursul întregii perioade de 

vegetație a culturii Ardei roșu. 

 Pentru monitorizarea sensului și intensității proceselor pedofuncționale au fost utilizate 

următoarele metode: 

- Determinarea densități aparente - metoda cilindrilor (Kacinschi, 1965). 

- Determinarea structurii agregatice - metoda fracționări uscate prin utilizarea setului de site 10-

0,25 mm. 

-  Determinarea stabilității agregatice –fracționarea în apă (Корчегина, 1986) 

Indicii agrochimici au fost determinați în Laboratorul de încercări al Serviciului Hidrometeo de 

Stat. 

 

3.15.2.  Dinamica indicilor stării structural-agregatice pe parcursul perioadei de vegetație 

 Alcătuirea structural-agregatică este o trăsătură distinctă a solului produs integrator al 

tuturor proceselor pedofuncționale. 
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Analiza comparativă a rezultatelor cercetărilor (Tab.1.) arată că influența algelor asupra 

procesului de agregare-structurare se atestă deja în etapele ale etapei de vegetație. Din Tab.2 

constatăm că în luna mai conținutul mediu de agregate agronomic valoroase (10-0,25 mm) la 

varianta algalizare este cu cca  4 % mai mare decît în cadrul variantei control. 

 În luna iulie în cadrul variantei cu aplicarea biofertilizanţilor algali conținutul de agregate 

valoroase (10-0,25 mm) este mai mare cu cca 7% decât în luna mai. Comparativ cu varianta 

control în luna iulie conținutul de agregate agronomic valoroase la varianta algalizată este mai 

mare curca 11%. 

 În luna august conținutul de agregate la varianta cu aplicare de alge fixatoare de azot este 

cu cca. 11% mai mare decât la varianta control. În același timp, însă, la varianta cu aplicare de 

biomasă algală în luna august comparativ cu luna iulie conținutul mediu de agregate cu 

dimensiuni de 10-0,25 mm sporește doar cu 0,3%. 

 În baza celor expuse considerăm că procesele de agregare-structurare a masei solului cu 

participarea algelor decurge în perioada mai-iulie, care în timp se suprapune cu perioada de 

realizare intensivă a procesului de formare și maturizare a substanțelor humice formarea cărora 

este indispensabil legată de humificarea masei algaice.  

 La sfârșitul perioadei de vegetație conținutul mediu de agregate 10-0,25 mm la varianta 

control alcătuiește 73,45%. În cadrul variantei cu aplicare de biofertilizanţi algali conținutul 

mediu de agregate 10-0,25 mm alcătuiește 76,08%. Aceasta ne permite să considerăm că în cea 

de a doua jumătate a perioadei de vegetație și la sfârșitul acesteia procesul de agregare-

structurare se reduc. În același timp aceasta implică concluzia că doar o parte din agregatele 

formate în prima jumătate a perioadei de vegetație dispun de viabilitate. Prin urmare sunt 

necesare măsuri adăugătoare pentru asigurarea stabilități agregatelor formate cu participarea 

algelor. 

 În același timp, însă, constatăm că pe parcursul perioadei de vegetație în cadrul variantei 

cu aplicare de biomasă algală se crează stare structural-agregatică mai favorabilă pentru 

funcționarea ecosistemului solului.   

 Din rezultatele prezentate în Tabelul 1 constatăm, că dinamica stării structural-agregatice 

este determinată de dinamica conținutului de agregate 3-0,25mm.  

 La varianta control în luna mai conținutul mediu de agregate grăunțoase (3-0,25mm) 

alcătuiește 35,33%. În același timp, deja, în fazele incipiente ale vegetației în cadrul variantei 

algalizare conținutul acestora este cu 8% mai mare și alcătuiește 43,35%. 

 În luna iulie în cadrul variantei algalizare conținutul mediu de agregate 3-0,25 mm este 

cu cca 4% mai mare decât în luna mai și alcătuiește 47,17%. Aceasta indică la realizarea în sol a 

proceselor de agregare-structurare cu participarea directă sau indirectă a algelor. În același timp 
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la varianta control conținutul acestor agregate alcătuiește 36,85% și este doar cu cca 1% mai 

mare decât în luna mai. 

 Conținutul acestor agregate în cadrul variantei cu aplicare de biofertilizanţi algali rămâne 

la un nivel înalt și în luna august și alcătuiește 44,78% (cu 3% mai puțin decât în luna iulie). În 

același timp, la varianta control conținutul acestor agregate alcătuiește 33,90% (cu 3 % mai mic 

decât în luna iulie) și cu cca 11% mai puțin decât la varianta cu aplicare a biofertilizanţilor algali. 

 La sfârșitul perioadei de vegetație la varianta cu aplicare a biofertilizanţilor algali 

conținutul agregatelor 3-0,25 mm scade până la 31%, iar la varianta control aceasta alcătuiește 

29,75%. 

Tabelul 1. Dinamica alcătuirii structural-agregatice a cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiții de aplicare a biofertilizanţilor algali din genul Nostoc în regim irigat 

(anul 2016) 

Termeni 

de 

recoltare a 

probelor 

Adîncimea 

de 

recoltare a 

probelor, 

cm 

Control Algalizare 3kg/ha, cultura: 

Ardei dulce 

>7 7-3 3-

0,25 

10-

0,25  

<0,25 >7 7-3 3-

0,25 

10-

0,25  

<0,25 

Mai  0-10 39.8 13.3 54.0 88.3 11.7 11.1 13.9 59.2 88.3 11.7 

10-20 39.9 28.0 28.6 79.6 3.3 25.7 24.5 43.3 83.4 4.5 

20-30 36.1 33.4 29.5 81.1 1.8 33.9 38.4 26.2 84.9 1.3 

30-40 42.0 24.0 30.2 64.16 3.60 24.5 36.0 36.7 81.4 2.6 

Iulie 0-10 35.7 25.4 48.3 80.3 6.1 37.4 36.1 53.4 82.5 3.3 

10-20 41.7 29.9 34.3 76.8 2.3 37.6 35.3 49.1 83.0 1.3 

20-30 40.1 26.8 34.5 76.5 2.8 40.5 39.4 44.3 86.3 1.0 

30-40 42 29.1 30.3 61.9 3.3 40.8 41.9 41.9 87.4 1.1 

August 0-10 40.1 27.0 44.3 76.1 3.9 30.3 38.0 50.6 80.7 3.1 

10-20 45.3 28.8 30.6 70.5 2.6 38.4 37.1 45.3 82.5 1.3 

20-30 43.0 28.5 31.0 75.8 1.9 36.3 39.7 38.9 89.9 1.1 

30-40 42.3 26.1 29.7 74.0 3.8 36.0 42.5 44.3 87.3 1.1 

Octombrie 0-10 44.9 27.2 36.9 71.4 2.3 56.6 24.5 26.8 61.0 1.9 

10-20 49.1 24.4 25.4 65.4 0.8 42.2 26.9 29.7 72.2 1.2 

20-30 47.7 29.0 28.5 81.1 1.8 40.5 33.1 25.3 82.0 1.1 

30-40 42.2 24.0 28.2 75.9 3.6 40.2 36.5 42.2 89.1 1.1 

 Variantele cercetate se deosebesc semnificativ și prin conținutul de agregate bulgăroase 

medii și fine (7-3 mm). În fazele incipiente ale vegetației în cadrul variantei conținutul 

agregatelor 7-3 mm alcătuiește 28,20%, iar la varianta control 24,68% (cu cca. 3,55 mai puțin). 

 În luna iulie la varianta cu algalizare conținutul de agregate bulgăroase sporește cu cca. 

10% și alcătuiește 38,18%, pe când la varianta control conținutul lor alcătuiește 27,80%. 

 În faza următore la varianta algalizare conținutul de agregate bulgăroase sporește până la 

39,32% iar la varianta control rămâne neschimbat. 

 La sfârșitul perioadei de vegetație în cadrul variantei cu aplicare a biofertilizanţilor algali 

conținutul de agregate 7-3 mm se reduce până la 30,25% iar la varianta control alcătuiește 
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26,65%. În același timp, din datele tabelul 1 constatăm că la sfârșitul vegetației la varianta cu 

algalizare sporește semnificativ comparativ cu fazele anterior conținutul de agregate >7 mm 

sporește brusc până la 44,88% iar la varianta control până la 45,98%. 

 În fazele anterioare la varianta cu aplicare a biofertilizanţilor algali conținutul agregatelor 

>7 mm alcătuiește, în luna mai 23,80%, în iulie - 39,08 iar în august – 35,25%. La varianta 

control pe parcursul vegetației conținutul fracțiunii  >7 mm alcătuiește : în mai – 39,45 %, în 

iulie – 39,88, în august – 42,68. Analiza comparativă a conținuturilor de fracțiuni ne permite să 

considerăm că pe parcursul vegetației în cernoziomuri se realizează lanțul ierarhic de evoluție a 

agregatelor structurale: microagregate → agregate fin grăunțoase (0,25-1 mm) → agregate 

grăunțoase (3-1mm) → agregate bulgăroase medii și fine (7-3 mm) → agregate bulgăroase mari 

(7-10 mm). 

 În cadrul variantei cu algalizare aceste mecanisme decurg mai intensiv ca urmare a 

participării biomasei algale în faza de descompunere a acesteia la agregarea-structurarea masei 

solului. 

La umezire procesele decurg în sens invers cu desfacerea agregatelor bulgăroase (10-7 și 

7-3 mm până la agregate mai mici de 3 mm). Din datele prezentate în tabelul 2 constatăm că 

hidrostabilitatea agregatelor 3-0,25 mm în cadrul variantei cu aplicare a biofertilizanţilor algali 

este mai mare decât în cadrul variantei control. 

În luna mai conținutul agregatelor hidrostabile cu diametrul 3-0,25 mm alcătuiește 

36,58% iar în cadrul variantei control acestora le revin 31,90%. În faza următore în cadrul 

variantei cu aplicare a biofertilizanţilor algali conținutul agregatelor grăunțoase hidrostabile 

sporește până la 41,98%. La varianta control conținutul acestora alcătuiește 31,13%. 

În luna august la varianta algalizare  conținutul de agregate grăunțoase hidrosatabile ușor 

descrește până la 39,53%. La varianta control conținutul lor rămâne, practic neschimbat 

(31,25%). 

În faza finală de vegetație a culturii Ardei roșu la varianta algalizare conținutul de 

agregare grăunțoase hidrostabile alcătuiește 37,12%, iar la varianta control 31,70%. 

Tabelul 2. Dinamica stabilității a cernoziomului tipic moderat humifer în condiții de cu 

aplicare a biofertilizanţilor algali din genul Nostoc în regim irigat, (anul 2016) 

Termeni 

de 

recoltare a 

probelor 

Adâncimea 

de 

recoltare a 

probelor, 

cm 

Control Algalizare 3kg/ha, cultura: 

Ardei dulce 

>7 7-3 3-

0,25 

10-

0,25  

<0,25 >7 7-3 3-

0,25 

10-

0,25  

<0,25 

Mai  0-10 - - 39,4 39,4 60,6 - - 39,5 39,5 60,5 

10-20 - 1,0 26,2 27,2 72,8 - 1,6 27,6 29,2 70,8 

20-30 - 1,2 37,4 38,6 61,4 - 2,2 38,8 40,0 60,0 
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30-40 - 1,0 24,6 25,6 74,4 - 1,8 35,8 37,6 62,4 

Iulie 0-10 - 1,2 34,3 35,5 64,5 - 2,3 46,3 48,6 51,4 

10-20 - 1,4 27,8 29,2 70,8 - 2,1 41,3 43,4 56,6 

20-30 - 1,5 30,1 31,6 68,4 - 2,4 40,8 43,1 56,9 

30-40 - 1,5 32,3 33,8 66,2 - 2,4 39,5 41,9 58,1 

August 0-10 - 1,4 33,1 34,5 65,5 - 2,7 42,5 45,2 54,8 

10-20 - 1,4 26,8 28,2 71,8 - 1,7 36,8 38,5 61,5 

20-30 - 1,9 31,3 33,2 66,8 - 1,8 35,8 37,6 62,4 

30-40 - 1,1 33,8 34,9 65,1 - 2,0 40,3 42,3 57,7 

Octombrie 0-10 - 1,6 34,4 36,0 63,0 - 2,1 38,7 40,8 59,2 

10-20 - 1,2 24,5 25,7 74,3 - 1,1 32,3 33,4 66,0 

20-30 - 2,3 33,8 36,1 63,9 - 1,3 36,6 37,9 62,1 

30-40 - 1,0 34,1 35,1 64,9 - 2,1 40,9 43,0 57,0 

 Astfel pe parcursul perioadei de vegetație în cadrul variantei cu algalizare conținutul de 

agregate grăunțoase hidrostabile cu 8-11% este mai mare decât la varianta control. Acesta ne 

permite să concludem că procesele de agregare-structurare a solului cu participarea directă sau 

indirectă a algelor conduce la formarea de agregate agronomic valoroase hidrostabile. 

 În acest sens prezintă interes analiza comparativă a conținutului de agregate hidrostabile  

>0,25 mm.  

 La începutul vegetației conținutul acestora în varianta algalizare alcătuiește 36,58% iar la 

varianta control 32,70%. În faza următoare aceste conținuturi alcătuiesc, respectiv – 44,25 și 

31,85%. 

 În a doua jumătate a perioadei de vegetație la varianta cu aplicare de biofertilizanţi algali 

conținutul de agregate hidrostabile >0.25% se reduce cu cca. 6% (alcătuiește 38,85%). La 

varianta control conținutul acestora crește ușor până la 32,70%. 

 La sfârșitul perioadei de vegetație conținutul de agregate hidrostabile > 0,25 mm la 

varianta algalizare rămâne practic neschimbat (38,78%) iar la varianta control acesta sporește 

până la 33,23%. 

 Astfel dinamica conținuturilor de agregate agronomic valoroase hidrostabile (> 0,25 mm) 

confirmă concluzia prezentată mai  sus conform căreia pe parcursul perioadei de vegetație în sol 

decurg procese de modelare a structurării cu conformarea acesteia la dinamica condițiilor 

bioclimatice pe parcursul perioade de vegetație. 

 

3.15.3.  Evaluarea indicilor agrochimici ai cernoziomului tipic moderat humifer lutoargilos 

pe lut argilos 

 Dinamica indicilor agrochimici de fertilizare este determinată de procesele de 

transformare biologică a substanțelor în sol, în primul rând a acelor organice. 

 Mai receptive la dinamica activității biotei solului sunt organismele responsabile de 

circuitul azotului. Din datele prezentate în tabelul 1 constatăm că prezența biomasei algale 
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aplicată în calitate de biofertilizant în sol în măsură mică influențează activitatea organizmelor 

care asigură procesele de amonifiere. 

 Bacteriile responsabile de procesul de nitrificare în măsură mai mare sunt influențate de 

prezența biomasei algale în calitate de sursă de azot biologic. În fazele incipiente ale perioadei de 

vegetație conținuturile de azot nitric N-  atât la varianta control cât și la varianta cu algalizare 

alcătuiește circa 56,00 mg/kg. În faza următoare (luna iulie) conținutul de azot nitric la varianta 

cu alagalizare alcătuiește 58,80 mg/kg de sol iar la varianta control - 54,8 mg/kg. 

 Pe măsura acumulării de biomasă algaică în faza de descompunere activitatea 

nitrificatorilor sporește considerabil încât în a doua jumătate a perioadei de vegetație conținutul 

N-  la varianta cu algalizare alcătuiește 61,3 mg/kg. În același timp la varianta control 

conținutul N- alcătuiește 50,5 mg/kg. Grație acestui fapt pe parcursul perioadei de 

fructificare în masă cultura de ardei roșu este asigurată la nivel optimal cu N- . La sfârșitul 

perioadei de vegetație în varianta cu aplicare de biomasă algală conținutul de N-  în stratul 

radicular activ (0-40 cm) alcătuește în medie 59,8 mg/kg iar la varianta control 51,8 mg/kg. 

Tabelul 1. Dinamica indicilor agrochimici ai cernoziomului tipic moderat humifer în 

condiții de aplicare a biofertiliuzantului din biomasa algelor cianofite fixatoare de azot din 

genul Nostoc în regim irigat, (anul 2016) 

Termeni de 

recoltare a 

probelor 

Adâncimea 

de recoltare 

a probelor, 

cm 

Control Algalizare 3kg/ha, cultura: Ardei dulce 

mg/kg % mg/kg % 

N-

 

N-

 

  
Humus N-

 

N-

 

  
Humus 

Mai  0-10 54 1,4 21 257 4,1 54 1,4 21 264 4,2 

10-20 56 1,0 24 262 3,6 57 1,0 24 264 3,6 

20-30 59 0,6 22 260 3,1 59 0,6 22 261 3,2 

30-40 56 - 20 264 3,0 56 - 20 260 3,2 

Iulie 0-10 50 1,6 20 257 4,1 53 1,9 22 262 4,2 

10-20 53 1,1 23 262 3,7 58 1,7 24 264 3,7 

20-30 59 0,6 22 261 3,1 62 1,3 23 262 3,4 

30-40 57 - 21 260 3,0 62 0,9 22 263 3,1 

August 0-10 46 0,8 20 261 3,9 54 1,9 23 264 4,2 

10-20 50 0,6 23 262 3,5 59 1,5 25 270 3,9 

20-30 52 - 22 262 3,0 68 1,3 24 270 3,6 

30-40 54 - 22 262 2,8 64 0,9 24 267 3,2 

Octombrie 0-10 49 1,6 22 260 3,9 55 1,8 23 264 4,2 

10-20 53 1,8 23 262 3,6 61 1,9 25 270 4,2 

20-30 54 1,4 22 261 3,0 63 1,3 24 270 3,9 

30-40 51 0,7 22 262 2,8 60 0,9 24 269 3,3 

 

 Prin urmare putem conclude că la sfârșitul perioadei de vegetație în solurile tratate cu 

biofertiliuzantului pe baza algelor fixatoare de azot sunt prezente cantități de azot pentru 

asigurarea optimală cu azot a culturei de toamnă succesivă (grâu, orz, rapiță de toamnă). 
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 Dinamica conținuturilor de fosfor mobil și de potasiu schimbabil este în măsură mică 

influențată de aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot din genul Nostoc. Ușoară 

sporire a conținuturilor de fosfor și potasiu la sfârșitul perioadei de vegetație corespunde 

cantităților acumulate cu biomasa algală (6-8 %  și 10-12%  

). 

 

3.16. Evaluarea proceselor de agregare structurală a cernmoziomului tipic în condiții de 

aplicare a biofertilizanţilor algali pe baza algelor cianofite fixatoare de azot în regim 

neirigat 

Alcătuirea agregatică a solurilor este principalul factor care determină volumul, structura, 

stabilitatea și continuitatea spațiului poros care determină regimurile pedofuncționale 

(hidrotermic, aerohidric, hidric, de aerație, oxidoreducător și cel biologic) responsabile de sensul 

și intensitatea proceselor de evoluție a cernoziomurilor și fertilității naturale a acestora. 

Anume prin intermediul structurii solului poate fi gestionat spațiul poros al solului, 

respectiv și procesele care se desfășoară în sol.  

Stabilitatea mecanică și hidrostabilitatea agregatică determină stabilitatea modului de 

organizare structural-agregatică, în timp,  precum și stabilitatea în relațiile cu procesele de 

degradare fizică a solurilor. În acest sens în cadrul cercetărilor desfășurate în cadrul actualului 

proiect clar s-au conturat două direcții prioritare:  

• Studierea interacțiunilor dintre substanțele organice provenite din descompunerea 

biomasei algale aplicată ca biofertilizant și suprafețele minerale active la nivel iono-molecular. 

Cercetările din acest domeniu au fost recent generalizate cu identificarea mecanismelor de 

agregare a solurilor în condiții de biofertilizare cu preparate algale (Jigău și coaut., 2018; Jigău et 

al.,  2018). 

• Studierea relațiilor și dependenței între conținutul și componența humusului, pe de o 

parte și starea structural-agregatică pe de alta. În acest sens, cert este că procesele de formare a 

substanțelor humice, ca lege, decurg în sol în condiții de organizare structurală a fazei solide a 

solului. Aceasta, însă, nu înseamnă că substanțele humice stabile sunt factorul care asigură 

formarea structurii. Este demonstrat că la agregarea masei solului și formarea agregatelor 

hidrostabile participă diverse grupe de componente care formează materia organică a solului: 

substanțe organice nespecifice procesului pedogenetic (polizaharide, policromide, substanțe 

mucelagii de origine microbiană și a algelor, substanțe proteice, smoală, bitumuri, lignină) și 

substanțe humice propriu zise (substanțe specifice pedogenezei) acizi huminici și fulvici. 

Cercetările mai recente au arătat că la agregarea și structurarea solului rolul decisiv revine 

substanțelor humice proaspete (Jigău, Bîrsan A, 2017; Jigău et.al, 2018). Pentru formarea și 



62 

dezvoltarea structurii importanță are nu atât prezența materiei organice în sol cît formele biologic 

și chimic modificate a acestora (Creyeb, 2005; Jigău, 2009). 

 În dezvoltarea acestui concept în cadrul prezentelor cercetări am pornit de la considerarea 

că un rol mai important în formarea agregatelor structurale revine interacțiunii lor în cadrul 

complexelor materie (substanță) organică-microorganizme. 

 În cadrul acestora decurg permanent procese de formare a substanțelor humice proaspete 

de care asigură agregarea in situ. În calitatea lor de component de bază (nucleu) al cenozelor 

algele cianofite fixatoare de azot atmosferic conduc la formarea de asociații de organisme, 

responsabile de descompunerea diferitelor grupe de substanțe organice (rețele geno-metabolice) 

care descompun resturile organice consecutiv asigurându-se un circuit închis al substanțelor și 

energiei cu dezvoltarea nivelului agregatic de organizare structural-funcțională  a materiei 

organice minerale a solului (Зубкова, Карпачевский, 2001; Петров, Чеботарь, 2012; Jigău și 

coaut., 2018 ). 

 Cercetările desfășurate în cadrul etapei pentru anul 2018 au arătat că biomasa tuturor 

speciile de alge cianofite fixatoare de azot contribuie la structurare masei de sol în regim 

neirigat. În același timp, însă datele prezentate în tabelul 1 arată că efectele de agregare 

structurare diferă de la o specie la alta. 

 Aplicarea biomasei algei Nostoc linckia contribuie constituirii unor conținuturi mai mari 

de agregate agronomic valoroase (10-0,25mm) în stratul 10-30 cm, lucru care se datorește 

condițiilor mai favorabile de umezire. Procesele de agregare-structurare a biopedomatricei 

solului cu participarea speciei Nostoc linckia decurge cu formarea preponderentă de agregate < 5 

mm, care grație unei structuri optime a spațiului poros favorizează dezvoltarea sistemului 

radicular al plantelor de cultură. În același timp, din datele tabelului 1 constatăm că agregatele < 

5 mm în cadrul acestui variant dispun de stabilitate hidrică relativ redusă. 

 Aplicarea biomasei algei Calothrix gracilis contribuie agregării-structurării 

biopedoplasmei pe întreaga grosime a stratului arabil (0-30 cm). Procesele de agregare-

structurare cu participarea acestei specii asigură formarea preponderentă a agregatelor 10-0,25 

mm. 

 În același timp în componența acestora ponderea agregatelor  5-1  și 3-0,5 mm este sub 

50%. Pondere mai mare au agregatele > 5mm care se caracterizează cu hidrostabilitate foarte 

mică, iar mai frecvent acestea sunt lipsite de hidrostabilitate. 

 Aplicarea biomasei algei Cylindrospermum licheniforme contribuie la procesul de 

agregare-strucrturare a biopedoplasmei doar în primii 0-20/0-30 cm. Agregarea-structurarea 

biopedoplasmei cu participarea acestei specii decurge cu formarea de agregate bulgăroase medii 

și fine, din contul cărora sporește gradul de structurare. În același timp, este mic conţinutul de 

agregate grăunțoase care se caracterizează cu cel mai înalt grad de hidrostabilitate. 
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 Administrarea în comun a biomasei speciilor de alge studiate (Nostoc linckia (3g/ha) + 

Nostoc gelatinosum (3g/ha) + Calothrix gragilis (3g/ha) +  Cylindrospermum licheniforme 

(3g/ha)) conduce la ameliorarea structurii solului pe întreaga grosime a stratului agrogen din 

contul agregatelor bulgăroase medii și fine cu hidrostabilitate doar satisfăcătoare. 

Cel mai intensiv decurg procesele de structurare cu participarea speciei Nostoc 

gelatinosum. Din datele prezentate în tabelul 1 constatăm că procesele de agregare-structurare a 

biopedoplasmei decurg intensiv pe întreaga grosime a substratului agrogen și substratului 

subiacent (30-50 cm) cu formare de agregate cu diametrul 5-1 și 3-0,5 mm. Aceasta se datorește 

procesului de aglutinare cu participarea substanţelor humice nou formate. Ca urmare are loc 

procesul de sechestrare a carbonului. În același timp agregatele nou formate dispun de stabilitate 

redusă. Aceasta implică necesitatea administrării concomitente a unei surse adăugătoare de 

calciu. 

 În opinia noastră administrarea unei surse adăugătoare de calciu este oportună în cazul 

tuturor variantelor studiate. În baza celor expuse putem concluziona că toate speciile de alge 

studiate contribuie agregării-structurării biopedoplasmei cu formarea de agregate bulgăroase și 

grăunțoase. În același timp acestea dispun de stabilitate redusă ca urmare a unei alcătuiri difuze 

(afânată). În cadrul ecosistemelor naturale procesul de agregare-structurare decurge de asemenea 

cu formarea de agregate afânate. Stabilitatea lor este asigurată de consolidarea lor sub acțiunea 

forțelor exercitate de sistemul radicular al plantei ierboase. 

 

Tabelul 1. Alcătuirea structural-agregatică a cernoziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos la sfârșitul perioadei de vegetație în condiții de biofertilizare cu biomasa algelor 

cianofite fixatoare de azot 

Varianta Cultura Adâncimea 

Modul de 

funcționa

re 

Diametrul agregatelor (mm) conținutul agregatelor,% 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 
1-

0.5 

0.5-

0.25 
<0.25 

Martor 

Floare

a 

soarel

ui 

0-10 

Uscată 13.77 10.68 6.39 8.83 8.09 18.80 7.47 8.83 17.14 

În apă - - - 
11.5

9 

10.3

8 
2.66 6.85 

18.0

8 
50.45 

+/- - - - 

-

22.7

6 

-2.29 16.14 0.62 -9.25 -33.30 

10-20 

Uscată 5.94 13.80 
10.8

6 

16.2

6 

12.6

5 
19.95 4.58 5.90 10.06 

În apă - - - 4.00 8.67 3.14 6.87 
16.2

3 
61.08 

+/- - - - 
12.2

6 
8.07 6.81 -2.29 

-

10.3

3 

-51.20 

20-30 

Uscată 11.43 14.44 
17.8

2 

25.4

7 

11.1

1 
13.91 3.21 3.33 5.08 

În apă - - - 0.11 6.11 6.85 
14.3

3 

16.7

7 
55.83 

+/- - - - 
20.3

6 
4.99 7.06 

-

11.1

1 

-

13.4

4 

-50.76 

30-40 

Uscată 13.92 11.67 
12.6

9 

12.6

6 

17.4

6 
14.68 2.22 2.12 2.58 

În apă - - - 4.52 2.29 16.34 
11.8

0 

18.0

0 
46.39 

+/- - - - 18.1 14.5 1.66 9.58 15.8 43.81 
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4 2 8 

40-50 

Uscată 9.43 6.55 
14.5

6 

31.9

1 

20.8

5 
12.89 1.67 0.99 1.15 

În apă - - - 
12.9

5 
2.69 2.23 

14.7

3 

18.4

7 
48.92 

+/- - - - 
18.1

4 

14.5

2 
1.66 -9.58 

-

15.8

8 

-43.81 

Nostoc 

linckia 

3kg/ha 

Floare

a 

soarel

ui 

0-10 

Uscată 22.11 15.24 6.27 9.09 8.11 17.10 6.12 6.70 9.20 

În apă - - 3.08 
13.0

0 

14.3

3 
2.71 

20.8

9 

23.9

8 
20.99 

+/- - - 3.19 -3.91 -6.22 14.39 

-

14.7

7 

-

17.2

8 

-12.74 

10-20 

Uscată 10.99 13.20 9.38 
13.3

6 

11.2

6 
17.15 7.43 6.94 10.29 

În apă - - 3.08 
13.0

0 

14.3

3 
2.71 

20.8

9 

23.9

8 
20.99 

+/- - - 5.37 -3.36 -7.69 10.92 -0.48 -5.86 -23.09 

20-30 

Uscată 10.47 13.16 
11.5

7 

17.8

0 

12.7

0 
18.45 

10.1

6 
1.97 3.72 

În apă - - 5.82 19.9 3.24 9.30 20.4 27.9 69.44 

          

          

    4   4 2  

+/- - - 5.75 -2.14 9.46 9.14 

-

10.2

8 

-

25.9

5 

-65.72 

30-40 

Uscată 26.68 17.82 
10.5

8 

14.8

6 

10.0

8 
12.41 8.45 2.33 6.79 

În apă - - - 0.3 
17.8

1 
13.69 

21.0

5 

37.7

4 
9.07 

+/- - - - 
10.5

6 
-7.73 -1.28 

-

12.6

0 

-

35.4

1 

-2.28 

40-50 

Uscată 6.32 8.95 
12.1

8 

24.5

6 

23.4

5 
17.40 2.85 2.35 1.94 

În apă - - - 
10.8

1 
3.55 26.33 

22.4

1 

21.8

2 
15.07 

+/- - - - 
13.7

5 

19.9

0 
-8.93 

-

19.5

6 

-

19.4

7 

-13.13 

Nostoc 

gelatin

osum  

3kg/ha 

Floare

a 

soarel

ui 

0-10 

Uscată 13.38 14.73 
11.5

7 

14.2

6 

10.3

7 
18.93 5.34 6.56 4.89 

În apă - - - 
16.5

6 

18.7

0 
6.73 

16.8

7 

21.7

6 
19.38 

+/- - - - -2.36 -8.33 12.20 
11.5

3 

-

15.2

3 

-14.49 

10-20 

Uscată 7.57 19.03 
15.5

4 

21.0

8 

13.5

8 
14.17 3.64 2.56 2.83 

În apă - - 6.92 
11.4

8 
3.60 6.67 

13.3

2 

25.7

3 
32.28 

+/- - - 8.62 9.60 9.90 7.50 -9.68 

-

23.1

7 

-29.45 

20-30 

Uscată 6.74 11.55 
11.7

6 

23.3

3 

15.6

7 
17.75 5.07 4.59 3.54 

În apă - - 7.12 
10.3

7 

14.9

3 
5.48 

16.7

4 

22.4

4 
17.92 

+/- - - 4.64 
13.0

0 
0.74 12.27 

-

11.6

7 

-

22.8

5 

-14.38 

30-40 

Uscată 3.39 7.04 
13.3

5 

25.0

3 

22.6

5 
20.30 3.52 2.96 1.76 

În apă - - 4.50 6.85 
17.3

2 
12.04 

18.5

3 

28.2

8 
12.48 

+/- - - 8.85 
18.1

8 
5.33 8.26 

-

15.0

1 

-

25.3

2 

-10.72 

40-50 

Uscată 1.91 10.41 
13.0

3 

21.2

3 

24.3

8 
18.33 3.58 2.25 4.88 

În apă - - 3.08 9.10 5.29 21.96 
14.7

3 

16.4

8 
29.36 

+/-   9.95 
12.1

3 

19.0

9 
-3.63 

-

11.1

5 

-

14.2

3 

-24.48 
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Caloth

rix 

gracili

s 

3kg/ha 

 

 

 

Floare

a 

soarel

ui 

0-10 

Uscată 16.85 14.56 9.08 
17.6

4 

11.0

4 
15.27 3.86 6.24 4.74 

În apă - - 5.17 
12.9

8 
3.90 5.62 

14.9

2 

20.5

3 
36.88 

+/- - - 4.63 4.66 7.14 9.56 

-

11.0

6 

-

14.2

9 

-32.14 

10-20 

Uscată 10.33 16.78 
16.5

0 

19.6

9 

10.0

8 
10.80 3.61 3.60 8.61 

În apă - - 6.01 5.81 9.16 3.21 
14.1

0 

23.3

6 
38.50 

+/- - - 
10.4

9 

13.8

8 
0.92 7.59 

-

10.4

9 

-

19.7

6 

-29.89 

20-30 

Uscată 10.74 14.06 
13.0

6 

21.3

9 

14.3

8 
14.74 3.30 2.79 5.09 

În apă - - 4.32 
10.5

1 

18.6

1 
8.66 

19.9

1 

20.1

0 
17.89 

+/- - - 8.74 
10.8

8 
-3.78 6.08 

-

16.6

1 

-

17.3

1 

-12.80 

30-40 

Uscată 3.38 7.80 
12.4

3 

24.5

0 

26.5

0 
16.44 2.53 1.84 4.58 

În apă - - 4.48 5.03 6.10 17.40 
19.8

7 

20.1

0 
27.02 

+/- - - 7.95 
19.4

7 

20.4

0 
-0.96 

-

17.3

4 

-

18.2

6 

-22.44 

40-50 

Uscată 9.88 12.00 
11.0

3 

20.7

6 

21.2

3 
17.52 2.14 1.66 3.78 

În apă - - 4.00 5.81 
11.4

6 
13.38 

26.3

9 

19.1

3 
19.83 

+/- - - 7.03 
14.9

5 
9.77 4.14 

-

24.2

5 

-

17.4

7 

-16.05 

Cylind

rosper

mum 

licheni

forme 

3kg/ha 

Floare

a 

soarel

ui 

0-10 

Uscată 18.65 15.46 9.80 
11.3

5 
7.28 14.16 9.10 7.11 7.09 

În apă - - 6.59 2.51 
18.2

8 
1.69 9.91 

22.5

0 
35.52 

+/- - - 3.21 8.84 

-

11.0

0 

12.47 -0.81 

-

18.3

9 

-28.43 

10-20 

Uscată 12.40 14.35 
11.2

7 

20.2

6 

12.3

7 
14.00 4.21 4.40 6.74 

În apă - - 3.00 8.26 
14.5

3 
5.54 

12.6

0 

20.7

9 
35.37 

+/- - - 8.27 
12.0

0 
-2.16 8.55 -8.39 

-

16.3

9 

-28.63 

20-30 

Uscată 8.22 15.51 
12.4

0 

18.6

0 

15.0

3 
16.07 5.44 4.29 4.40 

În apă - - - 8.46 
21.3

3 
5.94 

27.6

0 

24.6

9 
11.98 

+/- - - - 
10.1

4 
-6.33 10.13 

-

22.1

6 

-

20.4

0 

-7.58 

30-40 

Uscată 8.04 9.44 
11.7

8 

19.8

0 

21.1

7 
18.85 3.08 3.64 4.10 

În apă - - - 5.10 
19.1

2 
14.49 

18.0

6 

27.9

2 
15.31 

+/- - - - 
14.7

0 
2.05 4.36 

-

14.9

8 

-

24.2

8 

-11.21 

40-50 

Uscată 9.74 14.46 
14.6
3 

24.0
4 

20.5
0 

11.74 1.54 1.90 1.45 

În apă - - - 5.48 3.22 25.35 
16.4

6 

22.8

0 
28.69 

+/- - - - 
18.5

6 

17.2

8 
-13.61 

-

14.2

9 

-

20.9

0 

-27.24 

Nostoc 

linckia

+ 

N. 

gelatin

osum 

Floare

a 

soarel

ui 

0-10 

Uscată 10.68 17.08 9.56 4.54 6.68 25.48 6.03 6.76 6.19 

În apă - - 5.68 3.75 4.67 8.50 
19.3

5 

20.1

6 
37.89 

+/- - - 3.88 7.79 2.01 16.98 

-

13.3

2 

-

13.4

0 

-31.70 

10-20 
Uscată 13.53 18.85 

13.7

0 

21.7

6 

13.9

3 
10.27 3.84 3.01 1.11 

În apă - - 4.39 15.4 18.7 5.70 15.2 15.9 24.52 
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+ 

 

Caloth

rix 

gracili

s 

+ 

Cylind

rosper

mum 

licheni

forme 

 

1 5 9 4 

+/- - - 9.31 6.5 -4.82 4.57 

-

11.4

5 

-

12.9

3 

-23.41 

20-30 

Uscată 7.64 13.04 
14.3

8 

26.3

9 

17.0

2 
15.17 1.95 1.54 2.87 

În apă - - 4.56 4.84 
17.9

5 
12.50 

17.8

7 

29.7

9 
12.49 

+/- - - 9.82 
21.5

5 
-0.93 2.67 

-

15.9

2 

-

28.2

5 

-9.62 

30-40 

Uscată 6.60 10.32 
13.0

2 

26.7

2 

21.3

4 
14.00 2.30 2.00 3.70 

În apă - - 3.91 4084 
17.5

9 
10.15 

18.8

7 

27.7

9 
16.85 

+/- - - 9.11 
21.8

8 
3.75 3.85 

-

16.5

7 

-

25.7

9 

-13.15 

40-50 

Uscată 5.56 12.22 
11.0

3 

21.3

5 

20.8

7 
17.13 3.23 3.55 4.79 

În apă - - - 4.29 
16.0

9 
17.97 

18.6

8 
5.97 36.37 

+/- - - - 
16.4

3 
4.78 -0.84 

-

15.4

5 

-2.42 -31.40 

Martor 
Poru 

mb 

0-10 

Uscată 14.27 11.33 9.98 
14.4

2 

10.7

4 
17.96 6.71 6.79 7.80 

În apă - - - 9.11 
11.7

1 
2.54 7.00 

15.6

6 
53.97 

+/- - - - 5.31 0.97 15.42 -0.29 -8.87 -46.17 

10-20 

Uscată 20.84 16.34 
15.7

5 

16.0

8 

10.1

6 
12.40 3.13 2.88 2.42 

În apă - - 8.61 2.66 3.63 6.35 8.09 
18.4

9 
52.16 

+/- - - 7.14 
13.4

2 
6.53 6.05 -4.97 

-

15.6

1 

-49.74 

20-30 

Uscată 18.63 12.60 
13.8

0 

18.9

3 

13.5

6 
13.02 3.39 3.18 2.89 

În apă - - - 
13.5

6 
3.88 17.57 

11.3

2 

28.8

9 
24.77 

+/- - - - 5.37 9.68 -4.56 -7.93 

-

25.7

2 

-21.88 

30-40 

Uscată 7.24 10.92 
10.4

4 

21.4

2 

21.8

0 
19.38 3.43 2.67 2.70 

În apă - - - 7.81 3.74 19.26 
12.5

4 

19.3

0 
37.35 

+/- - - - 
13.6

1 

18.0

5 
0.12 -9.11 

-

16.6

3 

-34.65 

40-50 

Uscată 5.23 12.17 
13.9

4 

27.0

4 

22.6

2 
14.49 1.80 1.44 1.27 

În apă - - - 
17.4

2 

12.9

2 
35.21 

15.1

7 

15.1

1 
4.16 

+/- - - - 9.62 9.69 -20.72 

-

13.3

7 

-

13.6

7 

-2.89 

Nostoc 

linckia 

3kg/ha 

Porum

b 

0-10 

Uscată 14,87 13,43 9,95 
14,8

7 
9,34 15,28 6,72 7,10 8,44 

În apă - - - 
11,5

8 

15,0

7 
3,32 

12,8

9 

33,5

5 
23,79 

+/- - - - 3,29 -5,73 11,96 -6,17 

-

26,4

5 

-15,35 

10-20 

Uscată 7,23 12,90 
15,8
0 

21,4
9 

13,2
2 

15,90 3,95 4,40 5,11 

În apă - - - 1,05 7,17 3,16 8,39 
17,9

8 
62,25 

+/- - - - 
20,4

4 
6,05 12,74 -4,44 

-

13,5

8 

-57,14 

20-30 

Uscată 9,99 10,77 
13,1

0 

19,7

0 

13,6

1 
15,35 5,55 5,61 6,32 

În apă - - - 5,55 
13,8

8 
5,61 

14,1

3 

20,9

8 
39,84 

+/- - - - 
14,1

5 
0,27 9,74 8,58 

15,3

2 
-33,52 
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30-40 

Uscată 7,59 17,85 
14,4

7 

26,6

2 

19,7

8 
8,85 0,71 0,43 3,70 

 

În apă 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5,19 

 

2,89 

 

21,21 

 

11,5

3 

 

15,7

9 

 

43,40 

+/- - - - 
21,4

3 

16,8

9 
-12,36 

-

10,8

2 

-

15,3

6 

-39,70 

40-50 

Uscată 11,99 16,18 
10,6

3 

19,9

5 

22,1

5 
13,81 1,87 1,49 1,93 

În apă - - - 3,87 2,77 17,29 
16,3

1 

25,2

1 
34,57 

+/- - - - 
16,0

7 

19,3

7 
-3,84 

14,4

4 

-

23,7

2 

-32,61 

N. 

gelatin

osum  

3kg/ha 

Porum

b 

0-10 

Uscată 15.18 14.76 9.75 
14.2

0 
9.27 18.39 5.43 6.33 6.69 

În apă - - - 
16.6

5 

18.0

0 
4.63 

15.9

7 

22.1

6 
23.59 

+/- - - - -1.45 -8.73 13.76 

-

10.5

4 

-

15.8

3 

-16.89 

10-20 

Uscată 7.75 19.30 
14.5

0 

21.8

0 

12.8

5 
15.71 3.46 2.65 2.03 

În apă - - 5.92 
11.4

8 
3.06 6.76 

13.2

3 

25.3

7 
33.82 

+/- - - 8.53 9.96 9.79 8.95 -7.77 

-

22.7

3 

-31.79 

20-30 

Uscată 6.47 11.55 
11.6

7 

25.0

3 

13.6

7 
17.57 5.00 4.95 4.09 

În apă - - - 
10.6

3 

14.3

9 
5.84 

16.4

7 

27.4

4 
25.23 

 

+/- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

14.3

9 

 

 

-0.72 

 

 

11.73 

 

 

-

11.4

7 

 

 

-

22.4

9 

 

 

-21.14 

30-40 

Uscată 3.59 6.84 
13.5

3 

25.0

3 

22.5

6 
20.03 3.25 2.69 2.48 

 

În apă 
- - - 1.85 

17.2

3 
12.40 

18.3

5 

28.2

8 
21.88 

+/- - - - 
23.1

8 
5.33 7.62 

-

15.1

1 

-

25.5

9 

-19.40 

40-50 

Uscată 1.91 11.14 
12.1

3 

23.2

1 

24.8

3 
19.33 2.58 2.52 2.35 

În apă - - - 9.01 4.92 21.69 
11.3

7 

19.4

8 
33.54 

+/- - - - 
14.1

9 

19.9

1 
-2.36 -8.79 

-

16.9

6 

-31.19 

Caloth

rix 

gracili

s 

3kg/ha 

Porum

b 

0-10 

Uscată 15.42 15.02 
11.5

0 

16.7

4 

10.1

4 
15.72 4.86 5.24 5.36 

În apă - - 3.17 
11.8

3 
1.90 5.26 

12.2

9 

22.5

3 
43.00 

+/- - - 8.33 4.91 8.24 10.46 -7.44 

-

17.2

9 

-37.65 

10-20 

Uscată 19.33 17.86 
15.6

0 

19.6

9 

10.0

8 
10.80 3.16 3.06 0.15 

În apă - - - 4.81 9.61 3.12 
11.4

4 

23.3

6 
47.66 

+/- - - - 
15.1

5 
0.47 7.67 -8.28 

-

20.2

9 

-47.66 

20-30 

Uscată 11.47 15.60 
13.6

6 

20.9

3 

14.3

8 
14.44 3.30 2.97 3.25 

În apă - - - 9.51 
17.1

6 
6.68 

17.6

1 

22.4

3 
26.61 

+/- - - - 
11.4

2 
-2.78 7.76 

-

14.3

1 

-

19.4

6 

-23.36 

30-40 

Uscată 3.83 7.30 
13.4

3 

24.5

0 

26.5

0 
18.44 2.53 1.84 1.63 

 

În apă 
- - - 0.21 0.61 17.40 

17.8

7 

22.1

0 
41.81 

+/- - - - 
24.2

9 

25.8

9 
1.04 

-

15.3

-

20.2
-40.18 
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4 6 

40-50 

Uscată 13.88 12.21 
11.3

0 

20.7

6 

20.3

2 
15.72 2.14 1.66 2.01 

În apă - - - 3.11 
11.0

0 
13.83 

17.3

9 

26.1

3 
28.52 

+/- - - - 
17.6

5 
9.32 1.89 

-

15.2

6 

24.4

8 
-26.51 

 

Cylind

rosper

mum 

licheni

forme 

3kg/ha 

 

Porum

b 

0-10 

Uscată 18.65 15.46 9.80 
11.3

5 
7.28 14.16 9.10 7.11 7.09 

În apă - - 5.59 2.15 
18.2

9 
3.99 9.19 

25.5

5 
35.25 

+/- - - 
22.9

5 
9.19 

11.0

0 
10.17 -0.09 

-

18.4

4 

-28.16 

10-20 

Uscată 12.40 14.35 
11.7

2 

20.6

2 

13.2

7 
14.66 4.12 4.04 4.82 

În apă - - - 8.62 
15.3

4 
4.45 

10.8

6 

20.9

7 
40.55 

+/- - - - 
12.0

0 
-2.07 10.21 -5.95 

-

16.9

3 

-35.73 

20-30 

Uscată 8.22 15.15 
14.2

0 

18.6

6 

13.0

3 
16.70 4.54 4.92 4.58 

În apă - - - 9.64 
20.3

3 
5.49 

26.7

0 

24.6

9 
13.18 

+/- - - - 9.02 -7.30 11.21 

-

22.1

2 

-

19.8

0 

-8.60 

30-40 

Uscată 8.44 8.54 
11.6

4 

20.8

0 

21.7

1 
18.58 3.48 3.46 3.35 

 

În apă 
- - - 3.10 

18.2

1 
14.94 

18.6

0 

27.2

9 
17.85 

+/- - - - 
17.6

9 
3.49 3.64 

-

15.1

2 

-

23.8

3 

-14.49 

40-50 

Uscată 10.47 14.64 
14.6

3 

23.4

0 

21.1

5 
12.74 1.34 0.90 0.73 

În apă - - - 5.84 2.32 23.35 
16.6

4 

22.0

0 
29.85 

+/- - - - 
17.5

6 

18.8

3 
-10.61 

-

15.3

0 

-

21.1

0 

-29.12 

Nostoc 

linckia

+ 

 

N. 

gelatin

osum 

+ 

 

Caloth

rix 

gracili

s 

+ 

Cylind

rosper

Porum

b 

0-10 

Uscată 12,68 16,00 8,66 
10,5

4 
6,86 24,58 6,30 7,76 6,62 

În apă - - 3,86 2,57 2,76 8,05 
11,3

5 

15,1

6 
56,24 

+/- - - 4,80 7,97 4,09 16,53 -5,05 -7,40 -49,62 

10-20 

Uscată 15,33 18,58 
13,7

0 

19,7

6 

13,3

9 
11,72 3,48 3,10 0,49 

În apă - - - 
15,1

4 

18,5

7 
5,07 

12,3

9 

15,4

9 
33,34 

+/- - - - 4,62 -5,18 6,65 -8,92 

-

12,3

9 

-32,40 

20-30 

Uscată 7,74 14,44 
14,7

3 

20,4

0 

17,2

0 
13,71 1,95 1,54 2,29 

În apă - - - 3,89 
12,0

8 
10,23 

11,8

7 

23,7

6 
31,17 

+/- - - - 
22,5

1 
5,12 3,84 

-

16,9

2 

-

22,2

2 

-28,88 

30-40 Uscată 6,70 11,22 
12,2

2 

27,6

7 

21,9

4 
13,98 2,38 2,00 1,94 
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mum 

licheni

forme 

- 

3kg/ha 

În apă - - - 1,84 
17,9

5 
11,05 

16,8

7 

29,7

9 
22,50 

+/- - - - 
25,7

8 
3,99 2,93 

-

14,4

9 

-

27,7

9 

-20,56 

40-50 

Uscată 6,55 11,58 
13,2

8 

20,0

0 

20,7

8 
17,13 3,32 3,55 3,81 

În apă - - - 
22,2

9 

12,0

9 
10,79 

15,6

8 
2,97 56,18 

+/- - - - 
17,7

1 
8,72 6,34 

-

12,3

6 

0,58 -52,37 

 

 

 Influența plantelor se realizează atât prin acțiunile mecanice ale sistemului radicular 

(deplasarea particulelor, compactarea, afînarea ș.a.) cât și a diverselor substanțe (metaboliți) 

formate în rezultatul activității vitale a acestora. 

 Plantele de cultură, în măsură mică asigură procesele descrise. Pornind de la aceasta 

considerăm oportună utilizarea preparatelor algaice în combinație cu măsurile de fitoameliorare a 

cernoziomurilor prin cultivarea ierburilor multianuale. În acest sens menționăm că atare 

procedee au asigurat efectul de agregare a cernoziomurilor în alte regiuni (Хасанова и др, 2016а 

2016в, Хасанова 2015, Сафиулина, 2014,    Суюндуков, Хасанова, 2016;). Plantele de cultură 

au acțiune diferită asupra proceselor de agregare-structurare a biopedoplasmei cu participarea 

algelor fixatoare de azot. 

 Din datele tabelului 2 în baza coeficientului de structurare ( ) constatăm că valorile 

maximale a acestuia se atestă în cadrul variantei: Nostoc gelatinosum cultura Porumb. Valorile 

coeficientului de structurare în stratul 0-10 cm depășesc neesențial valorile caracteristice stratului 

0-10 cm varianta control. Deja în stratul 10-30 cm valorile coeficientului de structurare de mai 

mult de 2 ori depășesc valorile din cadrul variantei control. În starturile subiacente valorile 

sporesc până la 15, 47(30-40 cm) și 22,47 (40-50 cm). 

 În cadrul aceleiași variante cultura floarea soarelui valorile coeficientului de structurare 

sunt mai reduse. Același efect îl constatăm și în cadrul altor variante. Aceasta implică concluzia 

că cultura florei soarelui susține în măsură mai mică procesul de agregare-structurare cu 

participarea algelor. În același timp, însă, în cazul culturii florei soarelui se constată conținuturi 

mai mari de agregate agronomic valoroase în cadrul tuturor variantelor cercetate. În plus în acest 

caz se atestă și un grad mai redus de variabilitate a conținutului de agregate agronomic 

valoroase. 

 Pornind de la particularitățile mecanismelor de structurare cu participarea algelor 

cianofite fixatoare de azot considerăm că unul din criteriile de evaluare a acestora este indicele 

de sechestrare a carbonului. Conform calculelor circa 90% din conținutul total al carbonului 
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organic din orizontul superior al solului sunt concentrate în componența agregatelor structurale. 

Din ele circa 60-80% se conțin în macroagregate (Jastrow et al, 1996). 

 

Tabelul 2. Alcătuirea agregatică a cernoziomului tipic moderat humifer în condiții de 

biofertilizare cu preparate algaice (regim neirigat) 

Varianta Cultura Adâncimea Conținut de agregare  
>10 

mm 

10-

0,25mm 

5-1 

mm 

3-0,5 

mm 

<0,25 

mm 
Martor Porumb 0-10 14,27 77,33 43,12 35,41 7,80 3,41 

10-20 20,84 76,74 38,64 25,69 2,42 3,30 

20-30 18,63 78,57 45,51 29,97 2,89 3,67 

30-40 7,24 90,06 62,60 44,61 2,70 9,06 

40-50 5,23 93,50 64,5 38,91 1,27 14,38 
Nostoc linckia 

3kg/ha 

Porumb 0-10 14,87 61,82 39,49 31,30 23,31 1,62 

10-20 7,23 87,66 50,60 33,07 5,11 7,10 

20-30 9,99 83,69 48,66 34,51 6,32 5,13 

30-40 7,59 88,70 55,25 29,34 3,71 7,85 

40-50 11,99 86,08 55,91 37,83 1,93 6,18 
Nostoc gelatinosum 

3kg/ha 

Porumb 0-10 15,18 78,23 41,86 33,09 6,69 3,59 

10-20 7,75 90,20 50,36 32,02 2,03 9,20 

20-30 6,47 89,44 56,27 36,24 4,09 8,47 

30-40 3,59 93,93 68,02 45,84 2,48 15,47 

40-50 1,91 95,74 67,37 46,74 2,35 22,47 
Calothrix gracilis 

3kg/ha 

Porumb 0-10 15,42 79,22 42,60 30,72 5,36 3,81 

10-20 19,38 80,52 41,56 24,76 0,15 4,15 

20-30 11,47 85,28 49,57 32,12 3,25 5,79 

30-40 3,83 94,54 69,44 47,47 1,63 17,32 

40-50 13,88 84,11 56,80 38,18 2,01 5,64 
Cylindrospermul  

licheniforme 

3kg/ha 

Porumb 0-10 18,65 74,26 32,79 30,54 7,09 2,88 

10-20 12,40 82,78 48,55 32,05 4,82 4,80 

20-30 8,22 87,20 48,39 34,27 4,58 6,81 

30-40 8,44 88,21 61,09 43,77 3,35 7,48 

40-50 10,47 88,80 57,29 35,23 0,73 7,93 
Nostoc linkia+ 

N. gelatinosum+ 

Calothrix gracilis+ 

Cylindrospermul  

licheniforme 

3kg/ha 

Porumb 0-10 12,68 80,60 41,98 37,74 6,62 4,18 

10-20 15,33 83,73 44,87 28,59 0,94 5,15 

20-30 7,74 63,57 57,31 32,86 28,69 1,75 

30-40 6,70 91,36 63,54 38,30 1,94 10,57 

40-50 6,55 89,64 57,91 41,23 3,81 8,65 
Martor Floarea  

Soarelui  
0-10 13,77 69,09 35,72 34,36 17,14 2,24 

10-20 5,94 83,90 40,86 37,18 10,26 5,21 

20-30 11,43 83,49 45,49 28,23 5,08 5,06 

30-40 13,92 83,50 54,80 34,36 2,58 5,06 

40-50 9,43 89,42 65,65 35,41 1,15 8,45 
Nostoc linckia 

3kg/ha 

Floarea  

Soarelui 
0-10 22,11 68,69 34,30 31,33 9,20 2,19 

10-20 10,99 78,72 41,77 35,84 10,29 3,72 

20-30 10,47 85,81 48,95 41,31 3,72 6,04 

30-40 26,68 66,65 37,29 30,94 6,79 1,99 

40-50 6,32 91,74 65,41 43,20 1,94 11,11 
Nostoc gelatinosum 

3kg/ha 

Floarea  

Soarelui 
0-10 13,38 81,73 43,56 34,64 4,89 4,47 

10-20 7,57 89,60 54083 31,39 2,56 8,62 
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20-30 6,74 89,72 69,98 38,49 4,59 8,72 

30-40 3,39 94,85 67,98 45,87 2,96 18,42 

40-50 1,91 93,21 63,94 63,94 2,25 13,73 
Calothrix gracilis 

3kg/ha 

Floarea  

Soarelui 
0-10 16,85 78,41 43,95 30,16 4,74 3,63 

10-20 10,33 81,06 40,57 24,49 8,61 4,28 

20-30 10,74 84,17 50,96 32,87 5,09 5,31 

30-40 3,38 92,04 67,44 45,53 4,58 11,56 

40-50 9,88 86,34 59,51 40,89 3,78 6,32 
Cylindrospermul  

licheniforme 

3kg/ha 

Floarea  

Soarelui 
0-10 18,65 74,26 32,79 30,54 7,09 2,89 

10-20 12,40 87,38 46,63 30,58 6,74 6,92 

20-30 8,22 87,38 49,70 36,54 4,40 6,92 

30-40 8,04 87,86 59,92 43,10 4,10 7,23 

40-50 7,74 88,81 56,24 56,28 1,45 7,94 
Nostoc linckia + 

N. gelatinosum + 

Calothrix gracilis + 

Cylindrospermul  

Licheniforme - 

3kg/ha 

Floarea  

Soarelui 
0-10 10,68 83,13 28,70 38,19 6,19 4,93 

10-20 13,53 85,36 45,96 28,04 1,11 5,83 

20-30 7,64 89,49 58,58 34,14 2,87 8,51 

30-40 6,60 89,70 62,06 37,65 3,70 8,71 

40-50 5,65 89,38 59,35 41,23 4,97 8,42 

 

Cu conținut  minimal de humus se caracterizează agregatele > 10 și < 0,25 mm (Jigău, 

2009). Agregatele > 10 mm se caracterizează cu pondere mare a porilor de aerație (> 95%) care 

favorizează realizarea preponderentă a proceselor de mineralizare a resurselor organice care sunt 

prezentate în acestea. 

 Agregatele  < 0,25 mm dispun de porozitate foarte fină (< 0,2 µ) care sunt ocupați de apă 

fizic legată, inaccesibilă planelor dar și biotei solului. Ca urmare în acestea nu se realizează 

procese biologice și biochimice care ar conduce la acumularea humusului. 

 Agregatele 1-0,5 și 0,5-0,25 mm se caracterizează cu conținuturi mari de humus deoarece 

sunt alcătuite preponderent din particule granulometrice 0,005-0,001 mm în care sunt 

concentrate principalele rezerve de humus prezente în sol (Jigău, 1983). Agregatele 1-0,5 și 0,5-

0,25 mm reprezintă rezerva pentru formarea agregatelor 3-1 mm (Jigău și coaut, 2017). Datorită 

acestui fapt, agregatele 3-1 mm se caracterizează cu un conținut maximal de humus (tab 3). 

Analiza indicilor de hidrostabilitate a agregatelor structurale ale cernoziomurilor tipice din cadrul 

loturilor experimentale arată că la umezire agregatele 3-10 mm se desfac preponderent în 

agregate 3-0,5 și 0,5-0,25 mm (tab 1 și 4). Acesta implică concluzia că agregatele 10-0,25 mm 

sunt formate preponderent din agregate 3-0,5 și 0,5-0,25 mm. Prin urmare, în condițiile când 

agregatelor structurale 10-0,25 mm în alcătuirea structural-agregatică a solurilor din cadrul 

loturilor experimentale le revin între 70 și 90% (cu mici excepții) putem considera că în acestea 

sunt concentrate principalele rezerve de humus . 
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Tabelul 3. Conținutul de humus în agregatele structurale ale cernoziomului tipic în condiții 

de aplicare a biofertilizantului din biomasa algelor cianofite fixatoare de azot 

Adânci

mea 

Varia

nta  

cultu

ra 

Conțin

utul  

de 

humus 

Dimensiunea agregatelor,cm. Conținutul de humus %. 

>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-

0,25 

< 0,25 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0-10 Marto

r 

poru

mb 

2.12 1.

81 

8

5 

1.

86 

88 1.

98 

93 2.

10 

11

6 

2.

45 

11

6 

2.

53 

11

9 

2.5

1 

11

8 

2.

44 

11

5 

1.

71 

81 

10-20 1.98 1.

67 

8

4 

1.

78 

90 1.

85 

93 1.

94 

98 2.

31 

11

7 

2.

40 

12

1 

2.2

7 

11

5 

2.

03 

10

3 

1.

63 

82 

20-30 2.09 1.

91 

9

1 

1.

96 

94 1.

96 

94 2.

01 

96 2.

13 

10

2 

2.

21 

10

6 

2.1

1 

1.

1 

2.

09 

10

0 

1.

90 

91 

0-10 Nosto

c 

lincki

a  

poru

mb 

2.63 2.

31 

8

8 

2.

44 

93 2.

51 

95 2.

61 

99 2.

63 

10

0 

2.

78 

10

8 

2.9

0 

11

0 

2.

64 

10

0 

2.

30 

87 

10-20 2.48 2.

24 

9

0 

2.

30 

93 2.

36 

95 2.

45 

99 2.

51 

10

1 

2.

73 

11

0 

2.8

8 

11

6 

2.

50 

10

1 

2.

38 

96 

20-30 2.07 1.

90 

9

2 

1.

94 

10

2 

1.

98 

96 2.

00 

97 2.

09 

10

1 

2.

21 

10

7 

2.3

5 

11

4 

2.

29 

11

1 

2.

00 

97 

0-10 Lot 

combi

nat 

poru

mb 

2.99 2.

83 

9

5 

2.

90 

97 2.

98 

10

0 

3.

11 

 3.

53 

10

4 

3.

63 

12

1 

30

28 

10

9 

3.

03 

10

1 

2.

71 

91 

10-20 2.56 2.

41 

9

4 

2.

49 

97 2.

57 

98

.4 

2.

63 

 2.

85 

11

1 

2.

90 

11

3 

2.6

1 

10

2 

2.

56 

10

0 

2.

32 

91 

0-10 Marto

r 

floare

a 

soarel

ui 

1.88 1.

41 

7

5 

1.

43 

76 1.

57 

84 1.

78 

95 1.

98 

10

5 

2.

03 

10

8 

2.1

1 

11

2 

2.

00 

10

6 

1.

57 

84 

10-20 2.40 2.

13 

8

9 

2.

67 

94 2.

34 

98 2.

40 

10

0 

2.

57 

10

7 

2.

70 

11

3 

2.7

0 

11

3 

2.

29 

95 1.

98 

83 

20-30 2.35 2.

00 

8

5 

2.

03 

86 2.

12 

90 2.

27 

97 2.

35 

10

0 

2.

52 

10

7 

2.6

7 

11

4 

2.

17 

92 1.

80 

77 

0-10 Lot 

combi

nat 

floare

a 

soarel

ui 

2.53 2.

44 

9

6 

2.

47 

98 2.

51 

99 2.

71 

10

7 

2.

96 

11

7 

3.

17 

12

5 

2.9

8 

11

8 

2.

58 

10

2 

2.

24 

89 

10-20 2.57 2.

48 

9

6 

2.

51 

98 2.

55 

99 2.

70 

10

5 

3.

03 

11

8 

3.

29 

12

8 

2.7

4 

10

7 

2.

67 

10

4 

2.

28 

88 

20-30 2.40 2.

30 

9

6 

2.

32 

97 2.

38 

99 2.

51 

10

5 

2.

80 

11

7 

2.

91 

12

1 

2.6

3 

11

0 

2.

50 

10

4 

2.

12 

90

.4 

 

Tabelul 4. Indici de evaluare a stabilității agregatice a cernoziomului tipic moderat humifer 

în condiții de aplicare a biofertilizanţilor algali din biomasa algelor cianofite fixatoare de 

azot (regim neirigat) 

Variante  

culturi 

Adâncime 

cm 

Conținutul de agregate hidrostabile %   
       >5 m 5-1 mm 3-0.5mm 1-0.5 mm 

Martor 

floarea soarelui 

0-10 - 24.63 19.89 6.85 93 

10-20 - 15.81 18.68 6.87 150 

20-30 - 13.07 27.29 14.33 446 

30-40 - 23.80 31.08 11.80 532 

40-50 - 17.87 19.65 14.73 882 

Nostoc linckia 

3kg/ha 

0-10 3.08 30.04 37.93 20.89 341 

10-20 4.01 41.89 33.08 7.91 106 

20-30 5.82 32.48 32.98 20.44 201 

30-40 - 31.80 52.55 21.05 249 

40-50 - 40.69 52.29 22.41 954 

Nostoc gelatinosum 

3kg/ha 

0-10 - 35.44 39.81 20.73 315 

10-20 9.25 31.66 33.23 15.98 1005 

20-30 6.84 36.91 40.08 17.46 598 

30-40 3.29 36.53 49.21 18.53 955 

40-50 3.94 35.26 46.51 17.64 732 

Calothrex 

gracilis 

3kg/ha 

0-10 5.17 22.50 24.44 14.92 386 

10-20 6.01 18.18 26.47 14.10 391 

20-30 4.38 37.78 47.18 19.94 603 

30-40 4.48 28.53 43.37 19.87 785 

40-50 4.00 30.65 51.23 26.39 1233 

Cylindrospermum 0-10 6.59 32.79 29.88 9.91 109 

10-20 3.00 46.63 32.58 12.60 299 
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licheniforme 

3kg/ha 

20-30 - 49.70 36.54 27.60 507 

30-40 - 59.82 43.10 18.06 767 

40-50 - 56.28 33.78 16.46 1069 

Nostoc linkia+ 

N. gelatinosum+ 

Calothrex 

Gracilis + 

Cylindrospermum 

licheniforme - 

3kg/ha 

0-10 5.68 43.70 38.19 19.35 298 

10-20 4.39 45.96 28.04 15.29 398 

20-30 4.56 58.58 48.32 17.87 916 

30-40 3.91 32.58 46.64 18.87 820 

40-50 - 38.98 52.74 18.68 578 

Martor 

porumb 

0-10 - 23.36 21.25 7.00 104 

10-20 8.61 12.64 18.07 8.09 258 

20-30 - 35.01 32.77 11.32 334 

30-40 - 30.81 35.88 12.54 336 

40-50 - 65.55 63.30 15.17 842 

 

Nostoc linckia 

3kg/ha 

0-10 - 29.97 31.28 12.89 192 

10-20 - 11.38 18.72 8.39 212 

20-30 - 25.04 33.62 14.13 255 

30-40 - 29.29 35.63 11.53 1631 

40-50 - 23.93 36.37 16.31 872 

 

Nostoc gelatinosum 

3kg/ha 

0-10 - 39.28 38.60 15.97 294 

10-20 5.92 21.66 23.05 13.23 382 

20-30 - 30.86 36.70 16.47 329 

30-40 - 31.48 47.98 18.35 565 

40-50 - 35.62 37.98 11.37 441 

Calothrex 

gracilis 

3kg/ha 

0-10 3.17 19.99 19.45 12.29 253 

10-20 - 17.54 24.17 11.44 764 

20-30 - 33.35 41.45 17.61 534 

30-40 - 18.21 35.40 17.87 706 

40-50 - 27.94 42.77 17.39 813 

Cylindrospermum 

licheniforme 

3kg/ha 

0-10 5.59 24.42 31.46 9.19 101 

10-20 - 28.41 29.85 10.06 244 

20-30 - 35.46 52.52 26.70 588 

30-40 - 36.25 51.75 18.60 534 

40-50 - 31.50 42.30 16.64 1242 

Nostoc linkia + 

N. gelatinosum + 

Calothrex 

Gracilis + 

Cylindrospermum 

licheniforme - 

3kg/ha 

0-10 3.86 13.38 22.16 11.35 180 

10-20 - 38.78 36.03 12.39 356 

20-30 - 26.20 41.18 18.87 967 

30-40 - 30.84 45.87 16.87 709 

40-50 - 25.17 38.56 15.68 472 

 

Tabelul 5. Indicii stării de calitate a structurii agregatice a cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiții de aplicare a biofertilizanţilor algali din biomasa algelor cianofite 

fixatoare de azot 

Adânci

mea  

cm 

Variante, Cultura: Porumb 

Martor Nostoc 

linckia 

Nostoc 

gelatinosum 

Calothrix 

gracilis 

Cylindrosper

mum 

licheniforme 

Lot 

combinat 

                  
0-10 3.5

4 

1.49 1.0

4 

1.6

2 

0.70 1.9

2 

3.5

7 

1.06 2.9

4 

3.8

1 

1.18 2.5

3 

2.7

7 

0.74 1.01 4.1

8 

1.03 1.8

0 

10-20 3.2

0 

1.35 2.5

8 

7.1

0 

2.37 2.1

2 

9.2

3 

1.84 3.8

2 

4.1

3 

1.33 3.6

2 

4.8

1 

1.52 2.44 5.1

5 

1.41 3.5

6 

20-30 3.6

5 

1.68 3.3

4 

5.1

3 

2.06 2.5

5 

8.4

6 

2.12 3.2

9 

5.7

0 

1.73 5.2

5 

6.8

1 

1.67 5.88 1.3

0 

2.58 9.6

8 

30-40 9.0

6 

3.25 3.6

3 

7.8

5 

2.38 16.

20 

15.

47 

4.31 5.6

5 

13.

23 

4.84 7.0

6 

7.4

8 

2.68 5.34 10.

57 

10.5

7 

7.0

9 

40-50 14.

38 

3.97 8.4

3 

6.1

8 

2.17 8.7

2 

22.

47 

3.88 4.4

1 

5.2

9 

2.13 8.1

2 

7.9

3 

2.56 12.4

2 

8.6

5 

3.78 4.7

2 
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Tabelul 6.  Indicii stării de calitate a structurii agregatice a cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiții de de aplicare a biofertilizanţilor algali din biomasa algelor cianofite 

fixatoare de azot 

Adîncim

ea  

cm 

Variante, Cultura floarea soarelui 

Martor Nostoc 

linckia 

Nostoc 

gelatinosum 

Calothrix 

gracilis 

Cylindrospermu

m 

licheniforme 

Lot 

combinat 

                  

0-10 2.2
4 

0.73 0.9
2 

2.19 0.68 3.4
1 

4.47 1.23 316 6.77 1.16 387 2.89 0.74 109 4.2
9 

1.14 321 

10-20 5.2

5 

1.48 1.5

0 

3.69 1.05 106 8.62 1.81 366 4.28 1.32 391 4.22 1.38 299 5.4

1 

1.48 398 

20-30 5.0
7 

2.53 4.4
6 

6.05 1.53 201 8.73 2.18 330 5.32 1.78 603 6.92 1.64 507 8.5
1 

4.28 9.1
6 

30-40 5.0

6 

1.82 5.3

2 

1.99 0.92 249 18.4

2 

4.36 526 11.5

6 

3.97 785 7.23 2.52 585 8.7

1 

3.01 820 

40-50 8.4
5 

4.05 8.8
2 

11.1
1 

3.46 786 13.7
2 

3.34 411 6.32 2.39 123
3 

9.74 2.44 1068 8.4
2 

2.38 578 

 

În baza celor expuse considerăm că mecanismele de sechestrare a carbonului organic în 

sol poate fi reprezentat prin lanțul pedofuncțional prezentat în fig. 1.  

 În cadrul ierarhiei mecanismelor de constituire a nivelului agregatic de organizare 

structural-agregarică  a ecosistemului solului sechestrarea carbonului organic presupune 

următoarele procese consecutiv sincronizate: 

 
 

Fig. 1. Mecanismele de sechestrare a carbonului organic în sol 
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Figura 2. Lanțul pedofuncțional de sechestrare a carbonului organic în sol 

În baza celor expuse propunem de a utiliza în calitate de Indice de Sechestrare a 

Carbonului organic în Sol (ISCS)  conținutul agregatelor agronomic valoroase (10-0,25 mm). 

Din datele prezentate în tabelul 2 constatăm că în lotul cu administrare de biomasă algală  

comparativ cu varianta de control sechestrarea carbonului în agregate structurale este 

caracteristic tuturor variantelor unde sau administrat biomasa de alge fixatoare de azot. Mai 

intensiv acest proces decurge în cazul culturii porumbului. În cazul culturii florei soarelui 

intensitatea procesului de sechestrare a carbonului organic se instaurează la nivel înalt, dar în 
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cazul variantei Nostoc linckia intensitatea de sechestrare este mai mică decît la varianta de 

control. 

 Atât în cazul culturii porumbului cât și în cazul culturii florei soarelui intensitatea 

maximală de sechestrare a carbonului organic în sol se atestă în cazul variantei Nostoc 

gelatinosum – în doza de 3 kg/ha. 

 În linii generale intensitatea procesului de sechestrare a carbonului organic în sol poate fi 

redată cu următoarele rânduri pedofuncționale în sens de scădere a acesteia.  

Cultura porumbului: Nostoc gelatinosum > Calothrix gracilis > Lot combinat > 

Cylindrospermum licheniforme > Nostoc linckia. 

 Cultura floarei soarelui: Nostoc gelatinosum > Lot combinat > Cylindrospermum licheniforme > 

Calothrix gracilis > Nostoc linckia. 

 Din tabelul 2 constatăm că în componența agregatelor agronomic valoroase (10-0,25 

mm) atât în cazul culturii porumbului cât și florei soarelui mai mult de 60% revin agregatelor 

deosebit de prețioase 5-1 mm. În același timp în cadrul altor patru variante testate conținutul 

acestei fracțiuni alcătuiește mai mult de 50% (cu mici excepții) din conținutul total al agregatelor 

agronomic valoroase. Agregatele 5-1 mm se caracterizează cu volum optimal al porilor capilari 

în care sunt concentrate mai mult de 90% din rezervele de apă productivă din sol. Aceasta ne 

permite să considerăm că anume ponderea mare a agregatelor 5-1 mm asigură condițiile 

hidrotermice favorabile pentru activitatea algelor pe parcursul perioadei de vegetație în regim 

neirigat. 

În același timp, în pofida faptului că stabilitatea agregatică în condițiile de biofertilizare 

depășește stabilitatea agregatică din cadrul variantei control (evaluate în baza indicelui de 

stabilitate agregatică  ) tabelul 4,5,6. Conținutul agregatelor hidrostabile este doar satisfăcător 

deoarece sunt necesare măsuri pentru sporirea stabilității agregatice. 

- Administrarea preventivă în stratul arabil a 3 t/ha amendamente cu calciu. Mai indicate sunt 

deșeurile de la fabricile de zahăr. 

- Includerea obligatorie în structura culturilor a culturilor cerealiere cu sistem radicular 

fasciculat. 

- Includerea în structura culturilor a ierburilor multianuale. 

În acest sens considerăm că activitatea de agregare-structurare a algelor cianofite azot fixatoare 

este intercalată cu capacitatea de structurare a biopedoplasmei în cadrul procesului de modelare a 

solului în conformitate cu necesitățile vitale.  

 În susținerea acestei afirmații sunt utilizate valorile diametrului mediu ponderat al 

agregatelor în funcție de cultura cultivată (Tab. 7-8). 
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Tabelul 7. Diametrul mediu ponderat al structurii agregatice a cernoziomului tipic 

moderat humifier în condiții de biofertilizare cu preparate algaice(regim neirigat) 

Adâncimea Varianta. Cultura:Floarea soarelui 

Diametrul mediu ponderat, mm 

Martor Nostoc 

linckia 

Nostoc 

gelatinosum 

Calothrix 

gracilis 

Cylindrospermum 

licheniforme 

Nostoc linckia+ 

N. gelatinosum+ 

Calothrix 

gracilis+ 

Cylindrospermum 

licheniforme 

 
0-10 3,63 4,80 3,47 4,78 4,73 4,16 

10-20 3,76 3,97 4,88 4,77 4,26 5,19 

20-30 4,99 4,25 4,02 4,55 4,31 4,47 

30-40 4,73 5,72 3,65 3,67 4,03 4,16 

40-50 4,38 3,99 3,61 3,92 4,76 3,95 

 

 Comparativ cu varianta martor se atestă sporirea diametrului mediu ponderat al 

agregatelor din stratul arabil 0-10 și 10-20 cm. 

Analiza rezultatelor arată că sporirea diametrului mediu ponderat are loc din contul agregatelor  

>1 mm. Aceasta ne permite să considerăm sporirea DMP ca fenomen pozitiv care duce la 

reducerea riscului eroziunii eoliene și hidrice. Totodată se reduce riscul crustificării-copertării 

suprafeței solului. 

 

Tabelul 8. Diametrul mediu ponderat al structurii agregatice a cernoziomului tipic 

moderat humifier în condiții de aplicare a biofertilizanţilor pe baza biomasei algelor 

cianofite fixatoare de azot 

Adâncime

a 

Variante. Cultura:Porumb 

Diametrul mediu ponderat, mm 

Marto

r 

Nosto

c l 

lincki

a 

Nostoc 

gelatinosu

m 

Calothri

x gracilis 

Cylindrospermu

m licheniforme 

Nostoc linckia + 

N. gelatinosum + 

Calothrix 

gracilis + 

Cylindrospermu

m licheniforme 

 
0-10 4,18 4,42 4,54 4,74 4,72 4,62 

10-20 5,56 4,25 4,75 5,63 3,89 5,27 

20-30 5,10 4,13 3,98 4,75 4,35 4,66 

30-40 4,10 4,67 3,68 3,75 3,97 4,25 

40-50 4,28 4,80 3,44 4,71 4,84 4,06 

 

 Indicatori biologici de evaluare a activității biologice a solului în condiții de 

biofertilizare cu biomasa algelor cianofite fixatoare de azot 

Conform lui V.A.Кobga (1976) formarea și reproducerea rezervelor de humus în sol 

presupune mecanisme de acțiune intercalată a mezofaunei nevertebrate și microbiomului solului.  
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Râmele, microfauna, ciupercile microscopice și unele procariote transformă unele 

substanțe organice (detritul și mranița) în humus (Чекановская, 1960). Acestea formează 

coprolite: amestec al substratului mineral și substanțelor organice. 

Râmele asimilează, preferențial substanțe humice mobile (solubile) și ușor supuse 

mineralizării (materia organică în diferite faze de descompunere), prin urmare coprolitele sunt 

îmbogățite în carbon și azot (Звонкова, Тиунов, 1997, Курчева, 1971, Тиунов 2007). Conform 

autorilor citeți, aceasta se datorește suprapunerii, în timp, a activității biologice a râmelor și a 

microbiomului: în perioada nutriţiei active a râmelor în sol se intensifică activitatea 

microbiologică. Aceasta conduce la formare de produse intermediare care sunt încadrate în 

procesul de resinteză și de humificare (Орхов, 1974).  

Prin această prismă de idei principalul indicator în cadrul evaluării sensului și intensității 

procesului de humificare este activitatea biologică (biochimică) a solului care este determinată 

nu numai de microorganisme dar și de mezofauna nevertebrată (Конопова, 1963, 

Добровольский, 1971, Курчева, 1971, Кутова, 2011). Pornind de la aceasta în prezentele 

cercetări pentru monitorizarea activității biologice pe parcursul perioadei de vegetație a fost 

utilizată metoda luării în calcul a corpurilor pedobiogene provenite din activitatea râmelor-

coprolite și cervotocine. 

Coprolitele-pământ trecut prin tubul digestiv al râmelor și depus pe traiectele de 

deplasare a acestora. Au aspect filiform și stabilitate mecanică și hidrică sporită, condiționată de 

un adeziv secretat de organismul lubricidelor (glicocalix), care fixează particulele și le unește în 

agregate de forme specifice. Acestea, mai frecvent, apar în formă de aglomerații de grăuncioare 

rotungite cu luciu pronunțat și cu diametrul de 3-4 mm. 

Cervotocinile sunt canale făcute de râme sau alte viețuitore și umplute sau nu cu material 

pământos. Frecvent se asociază cu coprolite. 

Metoda aplicată a fost adaptată și testată în teren în perioada 2016-2017 (Ghid 

„Managementul durabil al terenurilor”, Jigău, a. 2015). 

Pentru evaluarea activității biologice a stratului agrogen în funcție de numărul de 

coprolite (un/0,5 ) au fost utilizate criteriile expuse în tabelul 9 (Jigău, Fala, Butnaru, 2018). 

Tabelul 9.  Evaluarea activității biologice a stratului agrogen în funcție de numărul 

de coprolite (un/0,5 ) (după Jigău et. al., a. 2018) 

Numărul de 

coproliți 

Gradul de activitate 

biologică 

Factorii care îl determină 

< 10 Foarte mic Grad excesiv de afînare. Conținut mic de materie organică 

proaspătă. Umiditate redusă. Condiții extrem de 

nefavorabile pentru realizarea proceselor biologice. 

10-25 Mic Conținut mic de materie organică proaspătă. Grad avansat 

de compactitate. Umiditate redusă. Condiții nefavorabile 

pentru realizarea proceselor biologice. 

25-40 Moderat Conținut moderat de apă și materie organică proaspătă. 
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Condiții moderate pentru dezvoltarea proceselor biologice. 

 

>40 

 

Mare 

 

Conținuri de materie organică și de umiditate optimale 

pentru dezvoltarea proceselor biologice. 

 

 Dependența direct proporțională dintre activitatea microorganizmelor responsabile de 

procesul de formare a substanțelor humice este determinată de troficitatea selectivă a râmelor. 

Aceasta presupune utilizarea în primul rând a substanțelor ușor accesibile bogate în carbon și 

azot. În acest sens, O.B. Кутовая constată sporirea activității de formare a acizilor huminici 

(Кутовая, 2011).  

 Cercetările efectuate în cadrul prezentelor cercetări au arătat că la începutul perioadei de 

vegetație (a. 2018) numărul de coprolite este aproximativ identic în cadrul tuturor variantelor 

cercetate: pe parcursul perioadei de vegetație numărul acestora sporește (Tab. 10). 

 Din tabelul 10 constatăm că la sfârșitul perioadei de vegetație la cultura floarea soarelui 

în cadrul variantei control activitatea mezofaunei pe întreaga grosime a stratului agrogen este 

moderată și este determinată de cantitățile moderate de substanțe humice mobile formate în 

rezultatul descompunerii resturilor vegetale de grâu incorporate în sol în toamna anului 2017. 

 În cadrul variantelor tratate cu biomasa de alge azotfixatoare activitatea biologică a 

mezofaunei sporește. Din datele prezentate în tabelul 10 constatăm că stratul arabil (0-20 cm) în 

cazul variantelor cu aplicare a biomasei algelor Nostoc linckia, Nostoc gelatinosum, Calothrix 

gracilis, Cylindrospermum licheniforme se caracterizează cu activitate biologică moderată a 

mezofaunei nevertebrate. Acesta se datorește regimului hidrotermic nefavorabil pentru 

activitatea mezofaunii.  

Tabelul 10. Activitatea mezofaunii cernoziomului tipic moderat humifer pe parcursul 

perioadei de vegetație (a. 2018) 

Variant

a 

Adânci

mea cm 

Cultura floarea soarelui Cultura porumbului 

La începutul 

vegetației 

La sfîrșitul 

vegetației 

La începutul 

vegetației 

La sfîrșitul 

vegetației 

Copro

liți 

un/  

Cervoto

cine 

un/  

Copro

liți 

un/  

Cervoto

cine 

un/  

Copro

liți 

un/  

Cervoto

cine 

un/  

Copro

liți 

un/  

Cervoto

cine 

un/  
Martor 0-10 9 12 30 39 7 9 28 36 

10-20 11 16 34 44 6 9 29 39 

20-30 14 17 33 46 10 13 29 42 

30-40 13 21 39 51 13 19 33 49 

40-50 18 30 41 47 16 26 39 43 

Nostoc 

linckia 

3kg/ha 

0-10 10 12 39 48 10 10 39 46 

10-20 13 19 37 53 13 16 37 51 

20-30 11 18 44 61 13 18 46 63 

30-40 15 24 49 63 15 26 49 66 

40-50 24 36 58 77 23 38 57 79 

Nostoc 

gelatinosum 

3kg/ha 

0-10 8 13 37 42 7 9 36 38 

10-20 10 17 39 40 13 21 42 46 

20-30 13 19 47 54 13 24 47 59 

30-40 19 28 44 59 20 32 49 68 

40-50 27 34 57 68 24 39 59 77 

Calothrix 

gracilis 

3kg/ha 

0-10 12 12 31 33 11 13 38 65 

10-20 10 15 37 48 12 17 48 67 

20-30 17 20 46 57 10 21 53 71 

30-40 14 27 53 64 17 29 57 79 
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40-50 18 30 67 88 23 35 65 84 

Cylindrospe

rmum 

licheniforme 

3kg/ha 

0-10 10 13 35 27 7 12 47 62 

10-20 13 19 36 43 13 19 53 69 

20-30 19 27 44 48 16 23 56 73 

30-40 17 30 49 59 18 27 58 77 

40-50 24 28 56 72 21 35 61 85 

Lot 

combinat 

0-10 7 12 48 61 10 13 50 65 

10-20 4 12 53 76 13 14 53 64 

20-30 13 17 60 84 17 26 57 76 

30-40 16 19 69 77 19 33 59 83 

40-50 21 32 63 89 23 41 63 91 

 

 În stratul subiacent (20-50 cm) activitatea mezofaunei nevertebrate sporește până la mare 

(>40 /0,5un/ ) și chiar mare (>60 /0,5un/ ). Intensificarea activității biologice a mezofaunei 

este favorizată de regimul hidrotermic mai favorabil pentru realizarea proceselor biologice 

asigurat de conținutul mai sporit de agregate cu dimensiunile de 5-1 mm care asigură 

conservarea apei în sol. Varianta experimentată ,,Lot combinat- unde sau administrat toate 

algele cercetare” se caracterizează cu activitate biologică mare a mezofanei nevertebrate (48-53 

0.5un/ ) și foarte mare (>60 0.5un/ ). 

 În cazul culturii porumb activitatea mezofaunei în cadrul variantei control este moderată 

pe întreaga grosime a stratului 0-50 cm. În variantele tratate cu preparate de alge azot fixatoare 

activitatea biologică a mezofaunii nevertebrate este mai mare. Aceasta se datorește sporirii 

conținutului de biomasă algelor-bacteriilor în diverse faze de descompunere. Atragem atenția că 

cea mai mică intensitate a activității biologice se constată în cadrul variantei cu administrarea 

biomasei algei Nostoc linckia. În cadrul acesteia stratul 0-20 cm se caracterizează cu activitate 

moderată a mezofaunii nevertebrate, stratul subiacent 20-50 cm se caracterizează cu activitate 

biologică mare. 

 În cadrul variantelor Nostoc gelatinosum și Calothrix gracilis doar stratul 0-10 cm se 

caracterizează cu activitate biologică moderată, stratul subiacent 10-50 cm se caracterizeză cu 

activitatea biologică mare. Variantele  Cylindrospermum licheniforme și lot combinat se 

caracterizează cu activitate biologică mare în stratul 0-30 cm și foarte mare în stratul 30-50 cm. 

 În baza celor expuse considerăm că cultura porumbului creează condiții mai favorabile 

pentru dezvoltarea proceselor biochimice induse în sol prin tratarea acestuia cu preparate de alge 

fixatoare de azot. Monitorizarea post acțiunii biofertilizanţilor din biomasa algelor  genul Nostoc 

și genul Anabena administrate în anul 2016 scoate în evidență sporirea în timp a activității 

biologice a mezofaunii ca urmare a sporirii în sol a conținuturilor de materie organică algaică-

bacteriană în faza de descompunere. Mai intensivă postacțiunea este în cazul genului Anabena. 

În cadrul acestei variante în anul 2018 activitatea biologică este mai mare decât în cadrul 

variantei Nostoc. În baza celor expuse putem conclude că administrarea biofertilizanţilor din 

biomasa algelor cianofite fixatoare de azot este o investiție de lungă durată sub aspect 

pedofuncțional.  
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Tabelul 11.  Postacțiunea preparatelor algaice asupra activității mezofaunii nevertebrate a 

cernoziomului tipic moderat humifer* 

Vari

anta 

cult

ura 

Adâ

ncim

ea 

cm 

Anul 

Începutul perioadei de vegetație Sfârșitul perioadei de vegetație 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Cop

roli

ți 

un/

 

Cerv

otoci

ne 

un/

 

Cop

roli

ți 

un/

 

Cerv

otoci

ne 

un/

 

Cop

roli

ți 

un/

 

Cerv

otoci

ne 

un/

 

Cop

roli

ți 

un/

 

Cerv

otoci

ne 

un/

 

Cop

roli

ți 

un/

 

Cerv

otoci

ne 

un/

 

Cop

roli

ți 

un/

 

Cerv

otoci

ne 

un/

 
Marto

r 

(ardei, 

porum

b, 

floare

a 

soarel

ui) 

0-10 25 36 24 39 26 32 33 40 31 36 31 34 

10-20 27 35 28 39 28 39 38 43 36 40 36 41 

20-30 31 39 27 34 19 31 24 36 29 38 22 35 

30-40 38 44 31 38 34 39 38 51 36 47 38 43 

40-50 26 31 29 40 31 36 34 39 37 46 38 43 

Alge 

din 

genul 

Nosto

c 

0-10 28 39 31 47 33 49 37 48 39 52 47 55 

10-20 32 38 33 44 36 48 39 55 44 57 49 57 

20-30 32 37 34 38 37 39 38 45 43 47 46 58 

30-40 38 46 33 41 33 46 39 48 42 51 45 58 

40-50 29 37 36 43 38 46 41 49 44 53 49 63 

Alge 

din 

denul 

genul 

Anabe

na 

0-10 28 33 30 37 33 39 40 51 43 56 46 63 

10-20 30 34 33 42 35 43 39 50 44 57 48 66 

20-30 30 32 35 41 37 41 43 56 47 62 51 66 

30-40 30 35 32 37 39 43 46 58 51 58 50 61 

40-50 33 37 35 43 42 50 49 60 53 67 56 73 

Biovit 

5l/ha+

10kg/

ha N 

substa

nță 

activă 

0-10 37 43 32 37 36 42 64 76 62 72 70 78 

10-20 37 46 36 38 38 43 64 73 66 70 74 88 

20-30 39 44 41 49 41 46 62 71 64 78 68 84 

30-40 35 40 37 42 34 41 69 83 75 94 83 115 

40-50 33 43 31 41 38 47 66 82 68 87 86 104 

 
*BIOVIT-ul a fost utilizat pentru comparație acesta fiind bogat în larve de râme. 

 

3.17. Utilizarea indicatorilor de așezare și a porozității în scopul evaluării stării fizice a 

cernoziomurilor tipice în condiții de aplicare a biofertilizanţilor din biomasa algelor 

cianofite fixatoare de azot 

Indicii agrofizici ai solului și dinamica acestora sunt în funcție de modul de organizare 

structural-funcțională și de împachetare a componentelor solide în agregatele structurale. 

Principalii factori care îi influențează sunt alcătuirea granulometrică, umiditatea și plantele 

cultivate.  

Trendul sezonier de reducere a umidității solului pe parcursul perioadei de vegetație 

implică tendință de sporire a valorilor densității solului atât a stratului agrogen cît și a 

segmentelor subiacente ale profilului solului. În același timp pe parcursul perioadei de vegetație 

are loc dezvoltarea sistemului radicular al plantelor de cultură care atenuează efectele procesului 

de compactare asigurînd în soluri condiții favorabile pentru realizarea bună-satisfăcătore a 

relațiilor sol-plantă. 

Conform cercetărilor recente evoluția agrogenă a stratului agrogen al cernoziomurilor pe 

măsura reducerii rezervelor de apă acesta este susceptibil la o serie de stări critice în evoluția 



82 

organizării structural-funcționale (Jigău, Borș, 2018) (Tab 1). Principiile prezentate în acest tabel 

sunt aprobate pentru autoevaluarea beneficiilor de mediu ale practicilor de Management Durabil 

al Terenurilor (Jigău, Fala, Butnaru, 2018). 

Tabelul 1. Stări critice în evoluția organizării structural-funcționale a profilului hidrologic 

al cernoziomurilor 

Starea critică Criterii de evaluare Efecte pedofuncționale 

Divizarea stratului 

agrogen în strat arabil și 

subarabil 

Indicii de așezare sporesc de la 

slab-moderat compactat (strat 

arabil) la moderat și puternic 

compactat (strat subarabil)  

Stratificarea stratului agrogen 

prin indicii stării de așezare și 

structură. 

Instaurarea nivelului 

critic de apă în sol 

corespunzător umidității 

de întrerupere a 

continuității capilare 

Umiditate relativ uniformă pe întreg 

stratul agrogen. Sporește conținutil 

agregatelor >10 mm și compactarea 

stratului subarabil. 

Se întrerupe ascensiunea 

capilară. Se reduce activitatea 

mezofaunii nevertebrate. 

Sporește compactitatea 

stratului subarabil. 

Stare de stres hidric și 

termic 

Umiditatea alcătuiește 0,33-0,35 

(CC). La suprafața solului se atestă 

un strat cu grosimea 1-3 cm din 

microagregate (<0.25 mm) densitate 

aparentă >1,35 g/ . 

Regimul termic este puternic 

contrastant. Este afectată 

activitatea microbiotei solului 

și schimbul de substanțe în 

sistemul sol-plantă. 

Stare corespunzătoare 

umidității de ofelire 

Consolidarea întregului profil al 

solului și fisurarea internă a 

stratului subarabil. Fisurarea 

suprafeței solului. Densitatea 

aparentă 1,35-1,47 g/ . 

În fazele incipiente circa 10% 

din plante se ofilesc 

ireversibil. În faza următoare 

ofilirea ireversibilă afectează 

circa 40%. Starea de ofilire 

stabilă circa 75% din plante se 

ofilesc ireversibil. 

Seceta pedologică  Densitatea aparentă > 1,47g/ . 

La suprafață se formează fisuri cu 

lățimea > 5 cm care pătrund adânc. 

Consum de apă doar la 

evaporarea fizică. Umiditatea 

corespunde limitei de 

contracție reziduală. 

Succesiunea în timp a acestor stări critice conduce la modificarea densității aparente care are 

impact direct asupra circuitului azotului și fosforului în sistemul sol-plantă (Tab. 2). 
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Tabelul 2.  Utilizarea indicilor densității aparente a stratului arabil în scopul evaluării 

activității biologice a solului 

Starea de compactitate a 

stratului arabil 

Valorile densității aparente 

g/  

Activitatea biologică a 

solului 

Afînată <1 Redusă-moderată în funcție de 

gradul de umiditate a solului. 

Optimală (de obicei stratul 

arabil cu conținut sporit de 

humus) 

1,0-1,2 Excelentă. Valorificare 

excelentă a azotului și 

fosforului. 

Compactizată 1,2-1,3 Bună-foarte bună.Valorificare 

optimală a azotului și 

fosforului. 

Compactă (de obicei 

orizonturi cu conținut de 

humus 2-3% și chiar mai 

puțin) 

1,3-1,4 Moderată. Valorificare 

moderată de azot și slabă de 

fosfor. Capacitatea slabă-

moderată de nitrificare. 

Activitate slabă a fotosintezei. 

Foarte compactă (orizonturi cu 

conținut de humus 2-3%) 

>1,4 Valorificare slabă a azotului. 

Capacitate foarte mică de 

nitrificare. Activitate extrem 

de mică a fosfatezei. Deficit 

pronunțat de fosfor. 

 

 Apreciate prin prisma acestor indicatori datele prezentate în tabelul 16 arată că atît în 

cazul culturii porumbului cît și în cazul culturii florei soarelui la varianta martor în intervalul de 

adîncimi 20-30 cm clar se conturează stratul subarabil cu valori ale densității aparente care 

depășesc valorile optimale și alcătuiesc,respectiv, 1,36 și 1.32 g/ . Corespunzător acestor 

valori ale densității aparente sunt și valorilr porozității totale , care alcătuiesc corespunzător 46,6 

și 47,8%. În segmentul subiacent (30-50 cm) volumul total al spațiului poros sporește și se 

apreciază ca satisfăcător. 

 În stratul superficial (0-20 cm) valorile porozității totale se apreciază ca bune (stratul 0-

10 cm) și suficiente (stratul 10-20 cm). 

 Astfel, putem conclude că stratul agrogen al solurilor evaluate în cadrul variantei control 

poartă caracter discontinuu. În cadrul acestuia stratul subarabil (20-30 cm) îndeplinește funcția 

de barieră fizică care conduce la crearea de condiții defectuoase de schimb de substanțe în 

profilul solului. 

 În segmentul superficial (0-20 cm) predomină porii de aerație. Prin urmare, aici se crează 

premise pentru realizarea, predominantă, a proceselor de oxidare, care conduc la mineralizara 

substanțelor organice, inclusiv a substanțelor humice stabile. Volumul porilor ocupați de apă în 

stratul 0-20 cm alcătuiește 21-24% (cultura porumbului) și 24% (cultura florei soarelui), acestuia 

revenindu-i sub 50% din volumul total al spațiului poros.  

 În segmentul 30-50cm volumul porilor ocupați de apă alcătuiește circa 60% din volumul 

total al conținutului poros (conținutului de apă corespunzător umidității de maturizare fizică). 



84 

Tabelul 3. Indicii stării de așezare și porozitate a cernoziomului tipic moderat humifier la 

sfîrșitul perioadei de vegetație în condiții de aplicare a biofertilizanţilor din biomasa 

algelor cianofite fixatoare de azot 

Varianta Adînci

mea, 

cm 

Cultura - porumb Cultura - floarea soarelui 

Densita

tea 

aparen

tă 

g/  

Porozit

atea 

totală,

% 

Porozit

atea 

ocupată 

de 

apă,% 

Porozit

atea de 

aerația,

% 

Densita

tea 

aparen

tă 

g/  

Porozit

atea 

totală,

% 

Porozit

atea 

ocupată 

de 

apă,% 

Porozit

atea de 

aerația,

% 

Martor 0-10 1,12 55,7 24,4 31,3 1,14 54,9 24,2 30,7 

10-20 1,24 51,1 21,1 30,0 1,21 52,2 24,0 28,2 

20-30 1,36 46,6 23,4 23,2 1,32 47,8 25,2 22,6 

30-40 1,29 49,4 26,2 23,2 1,27 50,2 27,5 22,7 

40-50 1,24 51,4 28,1 23,3 1,24 51,4 29,1 22,3 

 

Nostoc 

linckia 

 

0-10 1,12 55,7 25,3 30,4 1,09 56,9 24,9 32,0 

10-20 1,21 52,0 24,7 27,3 1,18 53,3 27,7 25,6 

20-30 1,29 49,0 26,8 22,2 1,26 50,2 27,7 22,5 

30-40 1,23 51,4 27,9 23,5 1,23 51,4 28,6 22,5 

40-50 1,23 52,7 30,3 22,4 1,23 51,8 30,8 21,0 

 

Nostoc 

gelatinosum 

 

0-10 1,10 56,5 26,9 29,6 1,10 56,5 27,8 28,7 

10-20 1,19 53,0 27,6 25,4 1,16 54,1 29,1 25,0 

20-30 1,24 51,0 28,8 22,2 1,124 51,0 29,8 21,2 

30-40 1,22 52,0 30,3 21,7 1,23 54,0 30,9 20,1 

40-50 1,23 52,7 31,2 21,5 1,23 52,7 31,7 21,0 

Calothrex 

Gracilis 

 

0-10 1,12 55,7 27,1 28,6 1,09 56,9 28,9 28,0 

10-20 1,22 51,8 28,5 23,3 1,11 56,1 29,4 26,7 

20-30 1,29 49,0 29,7 19,3 1,26 50,2 30,1 20,1 

30-40 1,24 51,0 30,8 20,2 1,22 51,8 30,9 20,9 

40-50 1,22 52,2 31,9 20,3 1,22 52,2 31,9 20,3 

Cylindrospe

rmum 

licheniforme 

 

0-10 1,11 56,1 26,4 29,7 1,08 57,3 29,4 27,9 

10-20 1,17 53,8 27,1 26,7 1,11 56,1 30,6 25,5 

20-30 1,28 49,4 27,8 21,6 1,25 50,6 30,9 17,7 

30-40 1,24 51,0 29,9 21,2 1,23 51,4 31,4 20,0 

40-50 1,23 51,8 31,3 20,5 1,23 51,8 32,1 19,7 

Nostoc 

linckia+ 

N. 

gelatinosum 

+ 

Calothrix 

gracilis + 

Cylindrospe

rmum 

licheniforme 

 

0-10 1,09 56,9 26,8 30,1 1,09 56,9 28,9 28,0 

10-20 1,11 56,1 27,5 28,6 1,12 55,7 30,0 25,7 

20-30 1,23 51,4 29,8 21,6 1,23 51,4 31,2 20,2 

30-40 1,22 51,8 31,4 20,4 1,23 51,4 31,9 19,5 

40-50 1,23 51,8 32,3 19,5 1,23 51,8 32,3 19,5 
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În cadrul variantelor tratate cu biofertilizanţi algali indicii agrofizici sunt determinați de 

cultura cultivată, în special de gradul de dezvoltare a sistemului radicular și adâncimea de 

pătrundere a acestora. 

 În cazul culturii porumbului cu valori ale densității mai favorabile se caracterizează 

variantele cu aplicare de biofertilizant algal pe baza biomasei de Nostoc gelatinosum și lotul 

combinat. Atât în cadrul unei variante cât și a alteia în alcătuirea stratului agrogen, practic este 

absent segmentul subarabil, valorile densității aparente în acesta alcătuiesc corespunzător, 1,24 și 

1,23 g/ . Ca urmare în cadrul acestuia valorile porozității  totale prezintă valori mai mari de 

50%. Astfel în stratul agrogen se creazăe condiții favorabile pentru schimbul de substanțe. 

Starea fizică specificată este determinată de acțiunea intercalată a sistemului plantă –substanțe 

organice în faza de descompunere. În componența spațiului poros predomină porii ocupați de 

apă, rezervele acesteia fiind suficiente pentru asigurarea plantelor cu rezervele de apă necesare. 

În același timp, acestea sunt suficiente pentru activitatea algelor fixatoare de azot. 

 În cazul variantelor cu administrarea de Nostoc linckia, Calothrix gracilis și 

Cylindrospermum licheniforme valorile densității aparente, pe întreaga grosime a stratului 

agrogen (0-50 cm)  se încadrează în intervalul de valori optimale (1,0-1,3 g/ ). Totuși, în 

toate trei cazuri în intervalul de adâncimi 20-30 cm densitatea aparentă prezintă valori critice 

(1,28-1,29 g/ ). Aceasta indică că chiar și către sfârșitul perioadei de vegetație (când culturile 

se caracterizează cu grad maximal de dezvoltare) în stratul agrogen se mai păstrează parțial 

trăsături și regimuri caracteristice stratului subarabil. 

 În baza celor expuse considerăm că aplicarea speciilor Nostoc linckia, Calothrix gracilis 

și Cylindrospermum licheniforme urmează a fi practicată în condițiile unor lucrări de bază care 

presupun afânarea adâncă (0-30-35 cm) fără întoarcerea brazdei. 

 În cazul culturii florei soarelui toate speciile aplicate contribuie dezvoltării unui sistem 

radicular suficient pentru afânarea stratului agrogen (0-50 cm) pe întreaga lui grosime. În același 

timp, în cazul culturii florei soarelui în alcătuirea spațiului poros predomină porii ocupați de apă. 

În baza celor expuse considerăm că în cazul culturii florei soarelui în condiții de aplicare a 

preparatelor cu alge fixatoare de azot pot fi aplicate lucrările minime de lucrare, inclusiv NoTill 

(semănatul direct).  

 

3.18. Utilizarea indicatorilor agrochimici în scopul evaluării efectelor de fertilizare a 

algelor fixatoare de azot 

 Tradițional pentru evaluarea stării agrochimice a solurilor sunt determinate conținuturile 

de humus, azotului nitric (N- ), azotului amoniacal (N- ), fosforului mobil și potasiului 

schimbabil. 
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Cu referință la acești indicatori cercetările noastre anterioare au arătat că conținuturile 

elementelor nutritive pe parcursul perioadei de vegetație sunt variabile în funcție de regimurile 

hidrotermic, aerohidric, de aerație, de oxidoreducere etc (Jigău și coaut, 2007). În plus aceștea 

furnizează doar informații privind conținutul de elemente nutritive la momentul determinării. 

Totodată conținuturile de elemente nutritive denotă doar potențialul productiv al solurilor 

(Жигэу, 2018). În cercetările noastre pornim de la ipoteza conform căreia fertilitatea solului este 

produsul multiplelor procese sincronizate și în interacțiune de transformare și neosinteză a 

substanțelor în cadrul pedogenezei (Ковда, 1973). 

 În cadrul acestora rolul decisiv revine proceselor biogeochimice (Жигэу, 2018). În 

conformitate cu cercetările specificate considerăm că pentru evaluarea funcțiilor agrochimice a 

solurilor mai oportună este utilizarea indicatorilor bazați pe capacitatea de nitrificare, capacitatea 

de denitrificare și capacitatea de descompunere a resturilor vegetale cu formarea fracțiunii de 

substanțe humice mobile care alcătuiesc principala sursă de nutriție a plantelor (Жигэу, 2018). 

În dezvoltarea acestui concept în cadrul prezentelor cercetări am pornit de la necesitatea de a 

deosebi capacitatea de nitrificare potențială și capacitatea de nitrificare actuală.  

 Capacitatea de nitrificare potențială se evaluează în condiții de laborator în baza 

determinării conținuturilor de azot nitric (N- ) obținute în  condiții induse prin modelarea 

unor medii artificiale. Această metodă permite determinarea în dinamică a capacității de 

nitrificare în anumite faze ale perioadei de vegetație. Aceasta însă, nu ia în calcul factorii externi 

(temperatura, cantitatea de precipitații ș.a.) și interni (temperatura solului, umiditatea, regimurile 

pedofuncționale ș.a.). 

 Capacitatea de nitrificare actuală se determină direct în teren și reprezintă un criteriu 

diagnostic foarte important al proceselor care se realizează în soluri. Aceasta este influențată 

direct de factorii interni și externi, dar și de factorii, indispensabil, legați de tehnologiile agricole 

practicate-regimurile hidrotermic și aerohidric, deficitul de apă, temperatură, poluare, 

compactare, degradare structură, salinizare, alcalinizare, erodare. 

 Pentru determinarea capacității de nitrificare a fost utilizată metoda modelării procesului 

de nitrificare prin încorporarea în sol a mostrelor de pânză de in cu anumită formă și masă. 

Mostrele au fost încorporate în stratul subarabil în 3 repetiții la începutul perioadei de vegetație. 

La sfârșitul perioadei de vegetație,   mostrele au fost extrase din sol și supuse cântăririlor și 

măsurărilor în condiții de laborator. 

 Datele prezentate în tabelele 1 și 2 arată că atât la varianta martor în cazul culturii 

porumbului cât și în cazul culturii florei soarelui capacitatea de nitrificare este scăzută-moderată 

și prezintă valori sub 50%. În aceste condiții eficiența îngrășămintelor cu azot este redusă o parte 

de azot fiind consumată la pierderi inutile. 
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 În cadrul variantelor cu administrarea preparatelor de alge fixatoare de azot capacitatea 

de nitrificare sporește. Aceasta ne permite să considerăm că prezența materiei organice bogate în 

azot produsă de algele fixatoare de azot favorizează dezvoltarea bacteriilor nitrificatoare. 

 Analiza comparativă a capacității de nitrificare în cazul culturii florei soarelui și 

porumbului denotă activitate mai mare a bacteriilor nitrificatoare în cazul culturii porumbului. În 

opinia noastră aceasta, în măsură mai mică este determinată de cultura cultivată și în măsură mai 

mare este determinată de condițiile ecopedologice mai favorabile constituite în sol prin 

activitatea intercalată a sistemului radicular al plantelor și algelor. Rolul determinant revine 

alcătuirii structural-agregatice, structurii, și stabilității spațiului poros. 

 În cazul culturii floarea soarelui variantele Nostoc linckia, Nostoc gelatinosum și Clothrix 

gracilis se caracterizează cu  activitate de nitrificare  aproximativ identică. 

 

Tabelul 1. Indici ai activității biologice a microbiomului cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiții de aplicare abiofertilizanţilor algali la cultivarea porumbului 

Varianta 
Adâncimea, 

cm 

Indici ai activității biologice 

Capacitataea 

de nitrificare, 

% 

Capacitatea 

de 

denitrificare, 

% 

Capacitatea de 

descompunere a resturilor 

organice 

Boboase, % Celuloză, % 

Martor 
0-15 41,4 59,4 61,3 24,8 

15-30 39,7 59,8 60,6 22,1 

Nostoc linckia 
0-15 59,8 51,2 60,3 23,0 

15-30 56,3 49,0 59,9 20,4 

Nostoc gelatinosum 
0-15 63,5 47,2 63,6 21,6 

15-30 60,1 48,5 60,8 21,9 

Clothrix gracilis 
0-15 61,6 49,1 67,0 20,1 

15-30 60,0 44,4 63,8 22,4 

Cylindrospermum 

licheniforme 

0-15 68,3 40,6 67,7 21,3 

15-30 68,7 39,8 65,3 21,8 

Lot combinat 
0-15 71,3 46,9 69,0 23,4 

15-30 67,8 48,1 66,4 23,0 
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Tabelul 2. Indici ai activității biologice a microbiomului cernoziomului tipic moderat 

humifer în condiții de aplicare abiofertilizanţilor algali la cultivarea floarei soarelui 

Varianta 
Adâncimea, 

cm 

Indici ai activității biologice 

Capaciataea 

de nitrificare, 

% 

Capacitatea 

de 

denitrificare, 

% 

Capacitatea de 

descompunere a resturilor 

organice 

Boboase, % Celuloză, % 

Martor 
0-15 47,3 56,9 63,3 19,9 

15-30 46,1 52,8 64,1 21,3 

Nostoc linckia 
0-15 55,2 50,2 68,7 19,3 

15-30 50,6 44,6 67,1 22,1 

Nostoc gelatinosum 
0-15 57,4 49,0 66,8 20,5 

15-30 55,7 49,2 68,1 21,3 

Clothrix gracilis 
0-15 56,3 49,6 68,4 21,9 

15-30 53,2 46,9 68,8 22,5 

Cylindrospermum 

licheniforme 

0-15 62,1 43,7 71,2 23,4 

15-30 63,6 40,9 65,8 23,3 

Lot combinat 
0-15 68,5 44,7 69,1 21,4 

15-30 62,8 46,4 67,3 20,8 

 

 În stratul 0-15 cm aceasta variază întră 55,2 și 57,4% și este favorizată de valorile relativ 

identice ale densității aparente și gradul relativ optimal de aerație pe fond de un volum stabil al 

porilor ocupați de apa productivă. 

 Variantele Cylindrospermum licheniforme și Lot combinat, se caracterizează cu 

capacitate de nitrifacare foarte bună, valorile acesteia instaurîndu-se între 60-70%. Maximală 

capacitatea de nitrificare (68,5%) în stratul 0-15 cm se constată în cadrul variantei Lot combinat. 

În stratul subiacent aceasta se reduce pînă la 62,8%. 

 În cadrul variantei Cylindrospermum licheniforme capacitatea de nitrificare în stratul 0-

30 cm este aproximativ identică și variază în intervalul 62,1% (strat 0-15 cm) și 63,6% (strat 15-

30 cm). 

Legitățile specificate se realizează și în cazul culturii porumbului, dar cu altă exprimare 

cantitativă. 

 Mai pronunțat aceasta se realizează în cadrul variantelor Nostoc gelatinosum, Calothrix 

gracilis și Cylindrospermum licheniforme. Comparativ cu cultura florei soarelui în cadrul 

acestora capacitatea de nitrificare este de 5-7% mai mare, lucru care se datorește unor valori mai 

favorabile ale porozității totale și diferențiale. 

 În cadrul variantei Lot combinat capacitatea de nitrificare este cu 3-4% mai mare decât în 

cazul culturii florei soarelui.  
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 În baza celor expuse concludem că inocularea solurilor cu alge fixatoare de azot 

contribuie sporirii capacității de nitrificare și utilizării mai eficiente a azotului din sol.  

 Denitrificarea reprezintă reducerea nitraților și nitriților, proces invers celui de nitrificare, 

ceea ce conduce la pierderi inutile de azot, în special în stare gazoasă și, respectiv, la scăderea 

fertilității solului. Procesul este realizat de către bacteriile heterotrofe (Paracoccus denitrificans 

și alte pseudomonade și presupune mai multe etape: → →NO+ → (gaz)). 

 Denitrificarea este favorizată de mai mulți factori materializați în gradul de degradare a 

structurii. În soluri slab și moderat structurate (conținutul de agregare agronomic valoroase < 

60%) regimul aerohidric favorizează realizarea proceselor de denitrificare. 

În acest sens, solurile, din cadrul variantei martor se caracterizează cu conținut de agregate 

agronomic valoroase cuprins în intervalul 60-70%. Ca urmare acestea se caracterizează cu 

capacitate de denitrificare sporită: 52,8-56,9 cultura florei soarelui și 59,4-59,8 cultura 

porumbului. 

 Procesele de agregare-structurare cu participarea directă a algelor sau indirectă sub 

acțiunea proceselor vitale a algelor ori substanțelor humice provenite în rezultatul humificării 

mortmasei algaice, conduc la asigurarea unei stări structural-agregatice foarte bună-excelentă. În 

aceste condiții se asigură condiții aerohidrice care reduc intensitatea procesului de denitrificare. 

Prin urmare în cadrul variantelor cu administrarea preparatelor de alge fixatoare de azot resursele 

de azot prezente în sol sunt utilizate mai eficient. 

Totalizând cele expuse considerăm că locul și rolul algelor fixatoare de azot în circuitul azotului 

în cadrul agroecosistemelor presupune 3 componente de bază: 

a. fixarea azotului în componența biomasei algaice; 

b. susținerea energetică a bacteriilor nitrificatoare și rezervelor de azot accesibil plantelor; 

c. reducerea intensității procesului de denitrificare și a pierderilor inutile de azot din sol; 

Procesele microbiologice de descompunere a resurselor vegetale de boboase în măsură mică sunt 

influențate de rezervele de azot acumulate de algele fixatoare de azot.  

 Din tabelele 1 și 2 constatăm că intensitatea proceselor de descompunere a resturilor 

vegetale de boboase în cadrul variantelor tratate cu alge fixatoare de azot se deosebesc 

nesemnificativ de variantele martor.  

 În același timp, cantitățile de azot acumulate de activitatea algelor fixatoare de azot sunt 

insuficiente pentru susținerea proceselor de descompunere a celulozei. Prin urmare pentru 

intensificarea proceselor de descompunere a paielor bogate în celuloză care se încorporează în 

sol este necesară administrarea fertilizanților cu azot pornind de la 7-10 kg de azot substanță 

activă pentru fiecare 1 t de resurse vegetale. 
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3.19. Indici de evaluare a gradului de biologizare a proceselor pedofuncționale sub acțiunea 

biofertilizării cu alge fixatoare de azot 

În condiții de agrocenoză evoluţia contemporană a cernoziomurilor din regiune este 

determinată de procesul de formare și de acumulare a humusului și de procesul de agregare 

structurare (Jigău și coaut, 2018d, 2018e). În condiții de ecosisteme naturale aceste procese se 

realizează intercalat, lucru care conduce la instaurarea unui echilibru dinamic între conținutul de 

humus în sol și gradul de agregare structurare a cernoziomurilor. În cadrul pedogenezei antropo-

naturale acest echilibru este perturbat ca urmare a reducerii intensității procesului de formare și 

de acumulare a humusului, cauzată de degradarea bioenergetică, care reprezintă un proces 

complex componente de bază a căruia sunt: 

- scăderea cantității, componenței și degradarea calitativă a materiei organice în sol; 

- calitatea energetică scăzută și puțin variată a surselor de humus, reducerea semnificativă 

a biomasei microbiene în sol în calitate de sursă regenerabilă de humus de la 28-30 t/ha 

până la 1-2 t/ha; 

- deficitul de azot biologic necesar pentru realizarea procesului de descompunere și de 

humificare a materiei organice; 

- necoincidența spațială a zonei de depunere a resturilor organice și celei cu condiții 

optimale de desfășurare a proceselor de formare a humusului ca urmare a degradării 

intensive a stratului arabil; 

- starea stresată a biotei solului ca urmare a dinamicii haotice a cantităților, componenței și 

terminilor de depozitare a resturilor organice; 

- perturbarea-degradarea antropică a cadrului pedofuncțional (regimurilor pedofuncționale) 

de desfășurare a proceselor de formare a humusului; 

- intensitatea accelerată a proceselor de descompunere a resturilor organice în absența 

detritului humifier cu formarea unui humus ,,antropizat”, mai puțin polimerizat și 

condensat, respectiv, mai puțin stabil; 

- intensificarea proceselor de mineralizare a substanțelor humice ca urmare a lucrării 

solurilor și sporirii gradului de aerație a acestora; 

Procesele specificate conduc la modificarea sensului și intensității proceselor de formare și de 

acumulare a humusului.  

 În cadrul prezentelor cercetări pentru evaluarea actualului trend al indicilor stării de 

humus a cernoziomurilor tipice ale lotului experimental au fost aplicați 2 parametri de bază:  

a. conținutul critic de humus ; 

b. conținut  minimal-admisibil; 
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Conținut critic – conținutul sub care se atestă înrăutățirea însușirilor funcționale (agronomice și 

pedoreproductive) și a rezistenței la presiunile tehno-antropice. Pentru cernoziomurile spațiului 

dintre Prut și Nistru conținutul critic al humusului alcătuiește 4%.  

 Conținu minimal-admisibil – conținut de humus (2,5-3,0) (în funcție de alcătuirea 

granulometrică și condițiile de relief) sub care densitatea aparentă, porozitatea totală și 

diferențială și alcătuirea agregatică prezintă valori identice celor care sunt caracteristice rocii 

mamă. 

 Reducerea conținutului de humus sub nivelul critic conduce la demararea supracultivării-

proces elementar destructiv componente a căreia sunt reducerea accelerată a conținutului de 

humus, destructurarea, supracompactarea, ca urmare a utilizării solurilor în condiții de intrări 

insuficiente de surse de humus în acestea. 

 În cazul reducerii conținutului de humus sub nivelul stării minimal admisibile demarează 

procesul de deșertificare în învelișul de sol. 

 Procesele de antropizare a proceselor de formare și de acumulare a humusului și celui de 

agregare-structurare demarează din etapele incipiente ale încadrării solurilor în circuitul agricol. 

În timp procesele de evoluție antropică a cernoziomurilor s-au suprapus cu implicațiile 

schimbărilor climatice în cadrul unui nou ciclu climateric cu durata de 70 de ani care clar s-a 

conturat în cadrul ciclului de 100 de ani începând cu anii 60 ai secolului XIX (Jigău, 2018). 

Condițiile induse de schimbări climatice conduc la: 

- reducerea biodiversității biotei din sol datorită creșterii temperaturii și reducerii 

conținutului de apă; 

- reducerea cantității și calității materiei organice în sol  ca urmare a reducerii fotosintezei 

și a reducerii concomitente a depunerilor radiculare. Principala cauză a reducerii 

fotosintezei este reducerea semnificativă a rezervelor de apă disponibile din sol; 

- creșterea eroziunii hidrice a solului și a spălării/levigării nutrienților datorită modificării 

periodicității și a intensității precipitațiilor; 

- modificarea structurii și texturii solului datorită tendinței mărite de degradare/alterare sub 

influența factorilor climatici extremali (în primul rând temperaturi extremale); 

- amplificarea eroziunii eoliene, creșterea temperaturilor estivale și  reducerea 

precipitațiilor în timpul verii; 

Cercetările din domeniu au arătat că efectele induse de agrogeneză și condițiile de climă extremă 

sunt în interacțiune și conduc la reducerea accelerată a funcției bioproductive a solurilor, iar ca 

urmare, la diminuarea până la minim a capacității de autoreglare și autoreproducere a organizării 

structural-agregatice a solurilor (Tab. 1). 
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Tabelul 1. Efectele pedogenetice determinate de interacțiunea agrogenezei și schimbărilor 

climatice 

Agrogenoza Schimbările climatice 

Intensificarea proceselor de mineralizare a 

substanțelor humice-dehumificarea. Bilanț 

negativ al humusului. 

Intensificarea procesului de mineralizare a 

resturilor organice și reducerea intensității 

proceselor de humificare. Necompensarea 

pierderilor de humus-bilanț negativ al 

humusului. 

Destructurarea ca urmare a reducerii 

conținutului de humus. Distrugerea mecanică a 

structurii. 

Modificarea structurii și texturii solului 

datorită tendinței stabile de dezagregare/ 

alterare  

Sub acțiunea factorilor climatici extremi.  

Compactarea solului sub acțiunea presiunilor 

mecanice exercitate de mașinile și agregatele 

agricole. 

Așezarea mai rigidă a constituenților solizi ca 

urmare a dezagregării/alterării. Consolidarea 

solului ca urmare a uscării excesive. 

Sporirea intensității procesului de deflație 

(eroziunea eoliană) ca urmare a mărunțirii 

structurii. 

Amplificarea eroziunii eoliene datorită creșterii 

temperaturilor estivale și reducerii 

precipitaţiilor în timpul verii. 

Degradarea biotei solului și reducerea 

biodiversității ca urmare a degradării spațiului 

poros. 

Reducerea biomasei biotei din sol datorită 

creșterii temperaturii și reducerii conținutului 

de apă. 

Modificarea componenței soluției solului ca 

urmare a unui schimb mai defectuos a 

substanțelor pe profilul solului. 

Sporirea concentrației și modificarea 

componenței soluției solului ca urmare a 

evaporării intensive a apei din sol. 

Reducerea funcției bioproductive a solului ca 

urmare a reducerii cantității de apă productivă, 

a proceselor biologice și a gradului de 

mobilitate și de accesibilitate a elementelor. 

Reducerea cantității și calității materiei 

organice din sol datorită reducerii 

concomitente a rizodepunerilor. 

 

Pentru evaluarea gradului de degradare bioenergetică a cernoziomurilor tipice din cadrul lotului 

experimental au fost utilizate criteriile prezentate în tabelul 2, la elaborarea cărora s-a ținut cont 

de faptul că degradarea bioenergetică presupune câteva etape care impun o abordare sistemică a 

măsurilor de sustenabilizare a proceselor tipogenetice prin aplicarea biofertilizanților cu alge 

fixatoare de azot. 
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Tabelul 2. Etape consecutive în evoluția degradării bioenergetice a cernoziomurilor (Jigău, 

2018) 

Etapa,Clasa Specificații Soluții tehnologice 

Agropedoturbațională 

I 

Reducerea cantitîății și 

schimbarea componenței surselor 

de humus intrate în sol. 

Descompunerea accelerată a 

detritului humifer. 

Practicarea solamentelor 

adaptiv-landșafto-

ameliorative. Practicarea ,, 

Ogorului verde”, ogorului 

ocupat, culturilor 

intermediare, managementul 

rotațional al resturilor 

organice. 

Biofizică 

II 

Sporirea gradului de aerație a 

solurilor ca urmare a lucrării 

solurilor. 

I+reducerea numărului de 

lucrări. Conservarea apei în 

sol. 

Biologică și biochimică 

III 

Degradarea biotei solului, 

reducerea activității biologice a 

solului dar și a proceselor de 

humificare și de polimerizare a 

substanțelor humice. 

I+II+ utilizarea preparatelor 

biologice și biochimice. 

Optimizarea regimurilor 

hidrotermic și aerohidric. 

Chimică, fizicochimică și 

biologică 

Sporirea gradului de mobilitate a 

substanțelor humice, reducerea 

conținutului fracțiunii de acizi 

huminici care formează compuși 

cu calciu. 

I+II+III+ diversificarea 

componenței resturilor 

vegetale încadrate în 

pedogeneză, sporirea ponderii 

resturilor vegetale de boboase. 

Utilizarea preparatelor 

biologice. Administrarea 

amendamentelor cu Ca 

(deșeuri de la fabrici de 

zahăr). 

 

Evaluate în baza criteriilor prezentate mai sus constatăm că solurile câmpului 

experimental se caracterizează cu conținut de humus sub nivelul minimal admisibil,  acesta în 

cazuri rare prezentând valori care se încadrează în intervalul de valori 2,5-3,0%. Predominante 

sunt conținuturile mai mici de 2,5 %. Prin urmare în baza conținutului de humus putem conclude 

că solurile fac parte din categoria celor puternic supracultivate. În aceste condiții în soluri, 

practic, nu se realizează procesele de reproducere a rezervelor de humus. Aceasta ne permite să 
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considerăm că resturile vegetale care anual sunt încorporate în sol dar și resturile reprezentate 

prin mortmasa radiculară se consumă la mineralizare cu formarea de substanțe simple ( , 

.) care fie că sunt pierdute prin levigare fie că sunt încadrate (parțial) în procese de 

resinteză a materiei organice. 

În același timp conținuturile mici de humus ne permit să considerăm că în condiții de 

intrări nesistematice a resturilor vegetale în sol și reducerii până la zero a conținutului de detrit 

humifer în soluri s-au realizat procese microbiologice de transfer a substanțelor humice din stare 

stabilă (pasivă), practic, nemineralizabilă în stare mobilă ușor mineralizabilă. De facto compușii 

humici stabili au ,, preluat” funcțiile detritului humifer. 

În opinia noastră, respectivul proces are rolul decisiv în desertificarea cernoziomurilor. 

Tabelul 3. Conținutul de substanțe humice mobile în stratul arabil al cernoziomului tipic în 

condiții de biofertilizare cu aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot 

Variante Adâncimea

, cm 

Cultura porumb Cultura florii soarelui 

Conținutul, %  

% din 

carbonu

l 

organic 

total 

Conținutul, %  

% din 

carbonu

l 

organic 

total 

Humu

s 

Carbo

n 

organi

c 

Carbon 

substanț

e mobile 

Humu

s 

Carbo

n 

organi

c 

Carbon 

substanț

e mobile 

Martor 0-10 2,12 1,23 0,040 3,25 1,88 1,09 0,061 5,60 

10-20 1,98 1,15 0,032 2,78 1,40 1,36 0,071 5,22 

20-30 2,09 1,21 0,054 4,46 2,35 1,36 0,056 4,12 

Nostoc linckia 

3kg/ha 

0-10 2,63 1,52 0,019 1,25 - - - - 

10-20 2,48 1,44 0,033 2,29 - - - - 

20-30 2,07 1,20 0,059 4,29 - - - - 

Nostoc 

gelatinosum 

3kg/ha 

0-10 2,24 1,30 0,055 4,23 - - - - 

10-20 2,19 1,27 0,066 5,20 - - - - 

20-30 2,01 1,16 0,044 3,97 - - - - 

Calothrix 

gracilis 

3kg/ha 

0-10 2,39 1,38 0,077 5,58 - - - - 

10-20 2,28 1,29 0,061 4,73 - - - - 

20-30 2,03 1,18 0,047 3,98 - - - - 

Cylindrospermu

m licheniforme 

3kg/ha 

0-10 1,89 1,30 0,070 5,38 - - - - 

10-20 1,86 1,08 0,057 5,27 - - - - 

20-30 1,42 0,83 0,054 6,51 - - - - 

Lot combinat 

3kg/ha 

0-10 2,99 1,73 0,079 4,57 2,53 1,47 0,075 5,10 

10-20 2,56 1,49 0,046 3,09 2,57 1,48 0,059 3,40 

20-30 1,73 1,05 0,041 3,90 2,40 1,39 0,066 4,75 
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Procesul specificat este însoțit de pierderea accelerată a carbonului organic din 

cernoziomuri. În plus aceste procese conduc la degradarea stării structural agregatice cu 

formarea de pseudoagregate cu stabilitate mică. 

 În faza actuală de dezvoltare în cernoziomurile din cadrul loturilor experimental humusul 

este reprezentat prin compuși humici stabili care nu sunt supuși descompunerii. Acesta reprezintă 

reziduul nehidrolizat. Conform М.М. Конова (1963) și Д.С. Орлов (1980) acesta este 

reprezentat prin humine, care sunt compuși complecși formați din acizi huminici și fulvici care 

nu sunt supuși  transformărilor biochimice. 

În baza celor expuse considerăm că în solurile lotului experimental s-a instaurat un bilanț stabil 

necompensat al humusului corespunzător clasei a III-a de degradare bioenergetică. 

 Aceasta implică necesitatea implimentării unui sistem de măsuri de biologizare a 

proceselor pedofuncționale prevăzut în tabelul 3. 

 În agrochimie, tradițional pentru evaluarea sensului și intensității procesului de 

humificare sunt utilizați parametri ce țin de conținutul de humus. Totodată, pentru aprecierea 

alcătuirii calitative a humusului este utilizată componența fracțională a acestuia care scoate în 

evidență particularitățile genetice și faciale a substanțelor humice. În același timp, însă, aceasta 

este puțin informativă sub aspectul valorii agronomice a humusului și componentelor acestora. În 

acest sens mai oportună este divizarea compușilor organici în două grupe mari: 

a. substanțe humice conservativ stabile 

b. substanțe labile (mobile) sau ,,active” (Орлов, 1980; Масютенко, 2003; Bronick, Lal, 

2005;  Семенов и др, 2012; John et al, 2015). 

Conform autorilor citați apreciind la justa valoare, rolul tuturor componentelor humusului în 

constituirea fertilității solului, totuși în opinia lor rolul principal revine componentei mobile care 

este ușor descompusă. 

 Conform cercetărilor noastre, prin metode și procedee agrotehnice și agrobiologice poate 

fi mai operativ gestionat anume conținutul acestei fracțiuni (Jigău și coaut, 2018b). Modificările 

în conținutul acesteia poate fi atestat în perioade scurte de timp(Jigău și coaut, 2018a). Anume 

această fracțiune determină dinamica conținutului de humus pe parcursul perioadei de vegetație 

atestată în lucrările noastre în cadrul prezentului proiect. 

 În același timp, anume conținutul acestei fracțiuni poate fi gestionat în scopul sporirii și 

managementului fertilității. Conform lui Семенов și Когут (2015) această fracțiune de substanțe 

humice este reprezentată prin forme ,,relativ tinere” de humus care formează compuși puțin 

stabili cu constituenții minerali ai solului. Această grupă de substanțe este bogată în 

azot(C:N=12) și ușor poate fi transformată cu eliberarea azotului pentru plante. Din sol această 

fracțiune se extrage prin tratarea direct a solului cu 0,1N NaOH (Когут и др, 1987). Conform lui 

А.И. Попов (2006) această fracțiune participă direct la nutriția plantelor. 
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 Cercetările din cadrul prezentului proiect au arătat că administrarea speciilor de alge 

Nostoc gelatinosum (3kg/ha), Calothrix gracilis (3kg/ha), Cylindrospermum licheniforme 

(3kg/ha), și a Lotului comun a acestora, deja, pe parcursul primei perioade de vegetație după 

administrare conduce la sporirea de 1,4-2 ori a conținutului acestei fracțiuni comparativ cu 

varianta martor (trebuie să se țină cont că pe parcursul perioadei de vegetație aceasta a participat 

direct la nutriția plantelor). Cantitățile maximale ale acestei fracțiuni se constată în cadrul 

variantei Cylindrospermum licheniforme. În cadrul variantelor  Nostoc gelatinosum și Calothrix 

gracilis conținutul fracțiunii de substanțe humice mobile este de 1,4-1,8 mai mare decât în cadrul 

variantei martor. În baza celor expuse putem conclude că administrarea algelor fixatoare de azot 

conduce la intensificarea procesului de humificare în sol. În opinia noastră mecanismele acestui 

proces sunt determinate de participarea mortmasei algaice în calitate de sursă de azot biologic 

pentru desfășurarea procesului de humificare. 

 În același timp, considerăm că anume acesteia îi revine rolul primordial în ameliorarea 

stării structural-agregatice. Pornind de la acest concept, elaborat în cadrul prezentelor cercetări, 

cu privire la rolul și locul algelor fixatoare de azot în agregarea-structurarea solurilor cercetate 

propunem de a utiliza în calitate de indicator al gradului de biologizare a proceselor 

pedofuncționale ,,Indicele de humisiere” a structurii agregatice. 

 Acesta reprezintă raportul dintre conținutul de agregate cu diverse funcții: biogeocenotice 

și pedofuncționale către conținutul de humus în sol. Cantitativ acesta exprimă cantitatea de 

agregate structurale (%) care revine unei unități a conținutului de humus (%). Cu cât acesta este 

mai mic cu atât este pondera mai mare în constituirea agregatelor. Din datele prezentate în 

Tabelul 4 constatăm că în cazul agregatelor 10-0,25 mm în fazele incipiente ale procesului de 

biologizare a mecanismelor de agregare-structurare efectele determinate de aplicarea algelor 

fixatoare de azot se limitează la stratul arabil (0-20 cm). Mai pronunțat aceasta se atestă în cazul 

variantei  Nostoc linkia (cultura porumb). În cadrul acestuia în stratul 0-10 cm  unui procent de 

humus îi revin 23,50% de agregate agronomic valoroase (10-0,25 mm). În stratul subiacent (10-

20 cm) unui procent de humus îi revin 35,34% . Aceeași legitate dar cu altă exprimare cantitativă 

constatăm în cadrul variantei Lot combinat.   

Tabelul 4. Indici de humisire a structurii cernoziomurilor tipice în condiții de biofertilizare 

cu aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot 

Varianta Adâncimea,cm 

Cultura. Dimensiunile agregatelor. 

Porumb Floarea soarelui 

10-0,25 5-1 3-0,5 10-0,25 5-1 3-0,5 

Martor 0-10 36,71 20,29 16,70 36,75 19,00 18,27 

10-20 37,75 19,51 12,97 34,96 17,03 15,49 

20-30 37,59 21,78 14,34 35,52 19,36 12,01 
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30-40 58,86 40,92 29,16 34,22 22,46 14,08 

40-50 57,01 39,18 23,73 34,57 27,58 14,88 

Nostoc linckia 

3kg/ha 

0-10 23,50 15,02 11,90 - - - 

10-20 35,34 20,16 13,33 - - - 

20-30 40,43 27,18 16,67 - - - 

30-40 51,57 32,12 17,06 - - - 

40-50 54,14 35,16 23,79 - - - 

Nostoc gelatinosum 

3kg/ha 

0-10 34,92 18,69 14,77 - - - 

10-20 37,80 23,00 14,62 - - - 

20-30 43,38 28,00 18,03 - - - 

30-40 60,21 43,60 29,38 - - - 

40-50 78,48 55,22 38,31 - - - 

Calothrix 

gracilis 

3kg/ha 

0-10 33,14 17,82 12,85 - - - 

10-20 35,32 18,23 10,86 - - - 

20-30 42,01 24,51 15,82 - - - 

30-40 55,97 42,09 28,09 - - - 

40-50 60,00 40,57 27,27 - - - 

Cylindrospermum 

licheniforme 

3kg/ha 

0-10 37,70 15,76 14,68 - - - 

10-20 43,66 25,74 16,98 - - - 

20-30 46,88 26,02 18,42 - - - 

30-40 62,12 43,02 30,89 - - - 

40-50 59,20 38,15 23,49 - - - 

Lot combinat 0-10 26,99 14,04 12,52 32,86 11,34 15,09 

10-20 32,71 17,52 11,16 33,21 17,88 10,91 

20-30 36,75 33,13 18,99 37,29 24,41 14,23 

30-40 60,10 41,80 25,20 37,38 37,38 15,62 

40-50 57,46 37,12 26,43 41,77 27,73 19,27 

 

Cu eficiență moderată la agregare-structurare se utilizează humusul în cazul variantei 

Calothrix gracilis (cultura porumb) unde cantitatea de agregate  care revine unui procent de 

humus este de 3-4% mai mare decât la varianta martor. În cazul variantei Nostoc gelatinosum 

humusul se consumă la agregare-structurare doar în stratul 0-10 cm. 

În cazul culturii floarea soarelui (varianta Lot combinat) humusul este mai puțin eficient 

consumat la agregare-structurare. 

Un rol mai important are humusul în cazul agregatelor agronomic prețioase (5-1 mm) în 

care se realizează procesele responsabile de circuitul azotului în sol. Conform lui А.Д. Воронин 

(1984, 1986) pe suprafața acestor agregate decurg procesele de mineralizare, iar în interiorul lor 

decurg procesele de humificare. Astfel procesele care decurg în aceste agregate asigură atât 

reproducerea rezervelor de humus în sol cât și mobilizarea elementelor nutritive accesibile 

plantelor de cultură. 
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În opinia Е.С. Василенко și coaut, conținutul mare de organisme diazotrofe în aceste 

agregate asigură sporirea hidrostabilității (Василенко и др, 2014). În acest sens, mecanismele de 

agregare-structurare cu formarea agregatelor hidrostabile determinate de cenozele 

cyanobacteriene care produc cantități mari de polizaharide mucelagii cu capacitate mare de 

aglutinare a substanțelor cu dimensiuni cuprinse, preponderent, în intervalul 5-1 mm (Василенко 

и др, 2014). Cantitativ rolul substanțelor humice proaspăt formate în formarea agregatelor 5-

1mm este mai pronunțat în stratul 0-10 cm atât în cazul culturii Porumbului cât și în cazul 

culturii Floarei soarelui. Dar și în cazul variantei Lot combinat efectul de agregare-structurare cu 

formarea agregatelor 5-1 mm cu participarea substanțelor humice proaspăt formate se extinde pe 

întreaga grosime a stratului arabil (0-20 cm) (cultura porumb). Legități analogice se atestă și în 

cazul agregatelor grăunțoase (3-0,5 mm). 

Analiza comparativă a Indicilor de humisiere a structurii cernoziomurilor tipice în cazul 

culturii Porumbului și Floarei soarelui implică concluzia că procesul de structurare cu 

participarea substanțelor humice proaspăt formate este intercalat cu efectele de structurare 

exercitate de sistemul radicular al plantelor de cultură.  

 

3.20. Principii metodologice de aplicare a preparatelor de alge fixatoare de azot în scopul 

biologizării și ecologizării proceselor pedofuncționale de evoluție și reproducere lărgită a 

fertilității solului 

În conformitate cu conceptul de lucru în cadrul prezentelor cercetări propunem de a 

adapta pentru procedeele utilizate termenul Algalizare – tratarea solului cu preparate de alge vii 

care rămân active în sol o perioadă oarecare de timp, în funcție de capacitatea de adaptare și de 

capacitatea de reproducere. 

 Algalizarea solului nu reprezintă un sistem/procedeu alternativ de fertilizare a solului și 

urmează a fi examinat și utilizat ca un element/component în cadrul unor sisteme integrate 

complexe de management a factorilor de fertilitate. Componente de bază a algalizării solului 

sunt: 

1. Tratarea semințelor plantelor de cultură înainte de semănat. 

2. Administrarea preparatului la sol diferențiat în funcție de termenii de tratare și destinația 

tratării. 

 Mai indicată este aplicarea algalizării pentru culturile de toamnă (grâu, orz, rapiță) la 

suprafața solului înainte de semănat. 

 Primăvara administrarea lor este mai indicată odată cu aplicarea nutriției extraradiculare 

cu azot. Algele valorifică o parte de azot cu formarea de biomasă care ulterior se descompune cu 

eliberarea azotului. Astfel se reduc pierderile inutile de azot. Dat fiind că biomasa algaică se 

descompune lent cu mobilizarea azotului sporește durata acțiunii nutriției extraradiculare și a 
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eficienței acesteia. Pe măsura sporirii temperaturii în condiții de umiditate suficientă intensitatea 

proceselor de descompunere a biomasei algaice sporește asigurând plantelor de cultură cantități 

de azot în permanentă sporire. 

 Dintre culturile de primăvară algalizarea este mai indicată la culturile cu termini timpurii 

de însămânțare și perioadă relativ scurtă de vegetație (orz, borceag, rapiță ș.a.).  

3. Pentru susținerea proceselor de formare și de acumulare a humusului și proceselor de 

agregare-structurare se recomandă administrarea la sol la începutul perioadei de 

vegetație. 

 În scopul sporirii gradului de hidrostabilitate a agregatelor structurale nou formate se 

recomandă administrarea preventivă în sol a amendamenților cu calciu 3t/ha. Preferință se va 

acorda deșeurilor de la fabricile de zahăr. 

4. În scopul sporirii eficienței proceselor de agregare-structurare se recomandă includerea 

ierburilor anuale în structura culturilor. 

5. În cazul culturilor cu sistem radicular adânc este obligatorie tratarea materialului 

semincier. Aplicarea la sol se va face înainte de semănat. 

Utilizarea algelor fixatoare de azot în scopul biologizării proceselor pedofuncționale presupune 

soluţionarea a 3 componente tehnologice de bază: 

- elaborarea tehnologiilor de cultivare în masă a culturilor de alge fixatoare de azot; 

-  perfecționarea tehnologiilor de administrare a preparatelor algaice; 

- promovarea măsurilor de asigurare a activității vitale a algelor pe parcursul perioadei de 

vegetație.  

 

3.21. Evaluarea locului și rolului algelor cianofite fixatore de azot în sustenabilizarea 

proceselor pedofuncționale de agregare-structurare în cadrul pedogenezei cernoziomice 

antropo-naturale 

 În cadrul prezentelor cercetări am pornit de la ideea că locul și rolul algelor cianofite 

fixatoare de azot în biologizarea și sustenabilizarea proceselor pedofuncționale în cadrul 

pedogenezei cernoziomice antroponaturale urmează a fi examinate în relațiile cu alte organisme 

participante la procesul de solificare. 

 În acest sens menționăm că în soluri organismele vii formează asociații biologice-

ecosisteme. Ultimele prin însușiri și funcționare, practic, nu se deosebesc de ecosistemele 

terestre sau acvatice, în cadrul lor componentele structurale fiind în relații directe și indirecte de 

schimb de substanțe și energie (Fig.1). 
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 Torente de substanțe și energie 

Fig.1. Modelul ecosistemului solului 

Ecologia contemporană distinge mai multe tipuri de interacțiuni între organismele care fac parte 

din ecosistemul solului: neutralismul, mutualismul, acestea de altfel, fiind slab studiate, și se 

realizează în cadrul lanțurilor trofice pedogenetice. Acestea pot fi de tipul: bacterii – protozoare - 

organisme animale; alge – protozoare - organisme animale; nematode – insecte – organisme 

animale. Lanțurile trofice cu participarea algelor sunt prezentate în Fig.2. 

 În cadrul acestora algele pozitiv influențează activitatea bacteriilor și protozoarelor. 

Îmbogățirea solului cu alge cianofite contribuie sporirii numărului și biomasei protozoarelor de 

1,5-2 ori, iar a infuzoriilor d 4-7 ori. Totodată sporește viteza de reproducere a protozoarelor 

(Mirchink, 1986). Algele stimulează dezvoltarea, practic, a tuturor speciilor de ciuperci. 

Ultimele, la rândul lor, fiind în complexe cu organismele diazotrofe, intensifică activitatea 

azotfixatoare a acestora. În mod obișnuit, imediat după sporirea numărului bacteriilor urmează 

sporirea vitezei de înmulțire a protozoarelor. Ca urmare, în soluri chiar și în condiții de 

abundență a surselor de nutriție, biomasa bacteriilor nu depășește un anumit nivel. Locul și rolul 

algelor în intensificarea proceselor bioproductive în sol sunt prezentate în Fig.3. 

Pornind de la relațiile prezentate în Fig.3 considerăm că rolul pedogenetic al algelor cianofite 

urmează a fi examinat în interrelații și interacțiuni cu alți factori de evoluție unidirecțională a 

cernoziomurilor și fertilității acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Relațiile trofice ale algelor în sol (Știna, 1990) 

Producenți plante, alge, rădăcini, 

Organisme vegetale și animale. 

Destructuranți: ciuperci, 

bacterii, actinomicete, 

protozoare amebe 

Consumanți: nematode, 

erbivoreși răpitoare, gîndaci, 

insecte, moluște 

Amebe 

Bacterii carisotrofe 

Alge 

Bacterii 

saprotrofe 

sa 

Ciuperci 

simbionți 

Ciuperci 

saprofite 

Biotrofe, 

nematode, 

rîme, 

gîndaci, 

larve de 

insecte,  

moluște 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Locul și rolul algelor cianofite în intensificarea proceselor bioproductive ale 

ecosistemului solului. 

În cele ce urmează prezentăm câteva direcții prioritare din acest domeniu. 

1. Locul și rolul algelor în general și celor cianofite în cadrul proceselor de pedogeneză 

cernoziomică. În conformitate cu conceptul lui В.А.Ковда cu privire la fazele primare ale 

pedogenezei considerăm că anume algele cianofite au fost organismele de la care au 

demarat procesele de dezvoltare sincronizată a biocenozelor externe și interne în 

formarea și evoluția solurilor și a fertilității acestora. 

Atare mecanisme ecosistemice de reglare a relațiilor dintre componentele ecosistemului 

se realizează în cazul altor viețuitoare din sol, dar și între biocenoza externă și cea internă 

(biota solului) (Fig.4). 

2. Locul algelor cianofite în agregarea-structurarea solului. În acest context, cercetările 

noastre au arătat că agregarea-strucuturarea solului cu participarea algelor presupune 

două grupe de mecanisme: 

a) Mecanisme directe – legarea particulelor elementare și microagregatelor prin 

intermediul substanțelor aglutinante secretate în procesul activității algelor (geluri, 

substanțe mucelagii, coagulanți, etc). 

b) Mecanisme indirecte – sunt intercalate cu activitatea algelor în cadrul circuitului 

carbonului și azotului în sistemul: biocenoza externă (plantele superioare) – 

biocenoza internă (biota solului).  

Unele sugestii la acest capitol le constatăm în cercetările lui N. Florea și coaut (2012), acestea 

fiind ulterior dezvoltate în lucrările lui Gh.Jigău și coaut (2014). Cadrul conceptual teoretic în 

acest domeniu este asigurat de cercetările lui A.I.Popov (2006) care consideră că interacțiunile 

trofice plantă-sol reprezintă un lanț trofic dublu în cadrul căruia utilizarea resturilor organice de 

către pedobiotă conduce la formarea de fitonutrienți organo-minerali (humați, fulveți, etc). Solul 

în cadrul acestui sistem îndeplinește funcții trofice-transformaționale. În acest sens, funcția 

trofică a substanțelor organice (humice) este întercalată cu funcția trofică a solului-fertilitatea 

solului. Autorul citat consideră că circuitului carbonului îi este asociat circuitul azotului. În acest 
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caz fertilitatea solului rezultă din circuitul biologic al compușilor biofili în cadrul 

agroecosistemelor. 

Astfel fertilitatea biogeocenozelor este însușirea naturală regenerabilă care este reflecție a 

dinamicii echilibrate a nivelului fitonutrienților prezenți în compușii organominerali biologic 

acumulați în sol, precum și a condițiilor care asigură intrările din sol în plantă (structură, 

porozitate).  

 

 

 
Fig.4. Locul algelor în constituirea interacțiunilor dintre agrofitocenoză și biocenoza 

internă 

 

 Fertilitatea  solurilor arabile, prin această prismă de idei, este o trăsătură naturală antropic 

susținută care reprezintă nivelul real al fitonutrienților și a condițiilor care asigură intrările de 

apă, aer și altor substanțe din sol în plantă, dar și măsurile necesare pentru optimizarea 

acestora(sistemul lucrare, sistem de fertilizare, amendamenți, etc). 

 Aceasta implică concluzia că ambianța ecopedogenetică este dinamică și este asigurată, 

pe parcursul vegetației, de biocenoza internă în cadrul căreia algelor le revine rolul central. 

Prin această prismă de idei algele cianofite asigură realizarea a două circuite ale carbonului și 

azotului în sol: 

Stimulează acțiunea 

fertilizanților 

minerali 

Stimulează 

descompunerea 

resturilor organice 

Formarea 

asociațiilor algo-

bacteriale, 

stimularea bacterilor 

azot fixatoare. 

Interstimularea 

activității algelor și 

bacteriilor. Sporirea 

activității biologice. 

Schimb de 

substanțe în 

între 

agrofitocenoză 

și biocenoza 

internă 

Sursă de oxigen pentru 

aerisirea solului pentru 

rădăcini și 

microorganisme 

Influențează potențialul 

de oxidoreducere. 

Intensifică procesul de 

oxidare  

Participare la procesul 

de humificare; sursă de 

materie organică; 

stimularea 

organismelor care 

asigură humificarea 



103 

1. Cu durată scurtă – în cadrul circuitului biologic al elementelor chimice în lanțul trofic 

alge – microbiotă – alge; 

2. Cu durată lungă – în cadrul procesului de formare și de acumulare a humusului; 

Circuitul scurt asigură dezvoltarea sistemului radicular și intensificarea rolului acestuia  în 

structurarea masei solului cu formarea structurii bulgăroase (7-3 mm). 

 În cadrul circuitului cu durată lungă substanțele humice formează cu cationii metalelor și 

mineralelor argiloase compuși stabili cu formarea agregatelor structurale grăunțoase 3 - 0,25mm. 

În cadrul acestor mecanisme agregatele structurale grăunțoase sunt produse in situ formate cu 

participarea biocenozei interne a solului. 

 Mai pronunțat acest lucru se atestă în stratul  0-30 cm. Aceasta implică ideea că 

activitatea de agregare a biocenozei interne este intercalată cu activitatea de structurare a 

sistemului radicular al plantelor. Algelor cianofite le revine rolul de verigă centrală în cadrul 

biocenozei interne care asigură funcționalitatea celorlalte componente ale biocenozei interne în 

calitatea lor de consumanți (Fig.5). Interacțiunea dintre plante și alge în cadrul acestui proces 

poartă caracter direct algă – plantă sau indirect  plantă – alge – microbiotă – alge. 

 

 



104 

Fig.5. Locul algelor în agregarea-structurarea solului 

 Rolul algelor în acest sens presupune stimularea activității microbiene, parte componentă a 

procesului de humificare. În acest sens substanțele humice din sol urmează a fi percepute ca 

substanțe bioorganice care includ materii organe (resturi vegetale) în diverse faze de 

descompunere, substanțele organice specifice (substanțele humice) și microbiota asociată acestor 

2 grupe de substanțe  (Milanovschi, Șein, 2015). 

 Procesul de agregare-structurare a pedobiomatricei cu participarea algelor include câteva etape 

evolutive: 

1. Particulă elementară (alge microbiota)  → particulă elementară  → microagregare (< 0,25 

mm). 

2. Microagregat (alge microbiotă)  → particulă elementară → agregate (1-0,25 mm). 

3. Agregate(1-0,25 mm) →substanțe humice → agregate(1-0,25 mm) → agregate 7-1 mm. 
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Prin această prismă de idei agregatele >7mm au origine abiogenă. Formarea acestora este 

determinată de procese fizico-mecanice. 

 Conceptul de lucru specificat a fost cercetat în cadrul unui lot experimental amenajat în anul 

2017  în compania agricolă ,,Vindex – Agro” SRL, loc. Mălăiești, r-nul Orhei  în regim irigat. 

Cultura : Aredei grași metoda de irigare prin picurare. Sursa de apă este convențional pretabilă 

pentru irigare.  

 Schema experienței: 

1. Control 

2. Administrarea biomasei vii a alge cioanofite Nostoc flagelliforme în doza de 3 kg/ha; 

3. Administrarea biomasei vii a alge cioanofite Anabaena minima în doza de 3 kg/ha; 

Analiza structural agregatică sa determinat prin metoda Svinov. 

Tabelul 1.  Dinamica alcătuirii structural-agregatice a cernoziomului tipic moderat 

humifer lutos-argilos pe lut argilos în condiții de algalizare în regim irigat 
Termen

i de 

recoltar

e a 

probelo

r 

Variante Adâncim

ea 

Mod de 

fracționa

re 

Diametrul agregatelor (mm). Conținutul agregatelor % 
>10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-

0,5 

0,5-

0,25 

<0,2

5 

Mai Control 0-10 Uscată  16.3

4 

6.31 6.52 14.0

2 

11.7

6 

21.8

2 

7.85 8.37 6.65 

În apă - - - - 3.38 8.10 10.7

8 

20.4

0 

57.3

4 

10-20 Uscată  21.2

4 

18.2

0 

12.2

5 

15.8

2 

10.6

8 

14.5

7 

5.13 4.27 2.84 

În apă - - - 4.84 4.24 8.48 12.3

2 

20.6

2 

49.5

0 

20-30 Uscată  16.4

9 

14.4

6 

11.8

3 

20.3

3 

13.7

5 

15.0

3 

3.55 2.60 1.90 

În apă - - - 5.70 6.70 10.4

2 

19.3

4 

28.5

4 

29.3

0 

30-50 Uscată  11.5

2 

14.0

0 

11.9

1 

22.3

2 

16.5

8 

16.6

1 

9.43 1.97 1.66 

În apă - - - 5.70 6.70 10.4

2 

19.3

4 

28.5

4 

29.3

0 

Nostoc 

flagellifor

me 

0-10 Uscată  9.35 14.0

5 

10.4

0 

16.2

2 

11.7

8 

21.0

1 

6.01 6.41 4.27 

În apă - - - - 4.00 9.26 13.5

4 

20.6

2 

52.5

8 

10-20 Uscată  6.73 10.5

9 

13.7

5 

21.6

0 

13.8

7 

19.9

9 

6.29 5.13 2.35 

În apă - - - 2.42 4.72 5.50 17.9

2 

20.3

2 

43.6

2 

20-30 Uscată  26.8

3 

14.3

6 

17.4

9 

18.2

9 

9.52 8.74 2.14 1.32 1.31 

În apă - - - 5.86 4.88 9.70 21.2

8 

31.5

8 

26.7

0 

30-50 Uscată  5.15 9.00 7.17 22.4

2 

24.2

8 

23.0

4 

4.14 3.09 1.71 

În apă - - 3.62 4.14 11.6

8 

13.4

0 

19.2

8 

23.9

8 

23.9

0 

Anabaena 

minima 

0-10 Uscată  2.86 10.1

6 

7.56 10.8

2 

10.3

7 

23.9

2 

4.14 12.8

9 

9.23 

În apă - - - - 2.54 6.00 10.7 20.8 59.8
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4 0 9 

10-20 Uscată  8.57 14.3

5 

14.9

3 

18.3

0 

13.9

8 

18.6

7 

4.97 3.96 2.28 

În apă - - 2.68 5.38 10.8

2 

10.9

8 

18.1

0 

31.6

4 

23.4

0 

20-30 Uscată  15.1

5 

17.3

4 

13.8

4 

18.4

8 

12.1

1 

13.9

8 

3.82 3.10 1.82 

În apă - - 3.35 3.58 5.80 14.0

8 

13.5

8 

27.9

0 

31.7

1 

30-50 Uscată  27.2

7 

8.49 12.6

4 

16.5

7 

13.8

3 

14.6

6 

3.51 2.37 1.66 

În apă - - 3.95 4.98 5.86 11.9

2 

20.3

2 

29.7

8 

23.1

9 

Iunie Control 0-10 Uscată  5.84 4.83 7.95 8.84 11.1

9 

23.0

8 

10.2

6 

13.2

7 

14.0

4 

În apă - - - - 4.20 6.42 10.6

0 

12.9

0 

65.8

8 

10-20 Uscată  20.4

5 

13.4

3 

12.4

7 

14.1

6 

9.71 14.3

4 

4.96 5.58 4.90 

În apă - - - - 3.06 6.08 15.4

2 

17.0

2 

63.4

2 

20-30 Uscată  25.8

7 

13.9

2 

12.6

5 

19.4

1 

10.6

2 

10.6

9 

3.00 2.10 1.68 

În apă - - - 3.50 6.08 11.3

8 

16.6

6 

20.2

8 

42.1

0 

30-50 Uscată  12.4

5 

15.9

2 

12.6

1 

23.0

1 

17.8

4 

13.1

8 

2.24 1.39 1.46 

În apă - - - 5.48 7.70 17.3

8 

16.4

2 

20.6

4 

32.3

9 

 

Nostoc 

flagellifor

me 

 

0-10 

 

Uscată  

 

10.3

6 

 

7.86 

 

7.01 

 

10.5

8 

 

10.6

7 

 

22.4

4 

 

7.73 

 

10.8

2 

 

10.5

3 

În apă - - 3.60 4.90 6.56 10.1

4 

21.1

4 

22.3

0 

31.3

1 

10-20 Uscată  24.7

8 

12.7

3 

10.8

5 

14.8

1 

10.0

3 

14.3

0 

4.39 4.41 3.70 

În apă - - 3.14 3.60 4.90 10.2

4 

21.1

8 

20.4

4 

36.5

0 

20-30 Uscată  9.75 10.1

1 

10.4

8 

23.0

1 

20.7

2 

18.5

9 

3.13 1.95 1.30 

În apă - - 3.97 7.58 4.76 9.08 25.2

6 

25.3

2 

24.0

3 

30-50 Uscată  17.4

3 

8.74 10.9

2 

21.7

6 

15.6

5 

16.7

5 

4.17 2.68 1.90 

În apă - - 4.83 5.16 5.24 11.5

8 

25.5

6 

27.9

0 

17.7

3 

Anabaena 

minima 

0-10 Uscată  6.69 8.61 5.00 12.0

2 

11.4

9 

23.9

3 

7.99 11.6

6 

12.6

1 

În apă - - 1.78 4.64 8.40 14.9

0 

14.1

6 

14.5

3 

41.9

5 

10-20 Uscată  31.3

6 

11.1

3 

10.1

6 

13.7

9 

9.55 11.8

3 

4.74 4.08 3.36 

În apă - - 2.13 2.74 5.02 8.12 12.5

4 

20.0

2 

49.4

3 

20-30 Uscată  25.3

5 

20.8

1 

14.1

5 

15.1

6 

9.04 9.26 2.27 1.85 2.11 

În apă - - 1.57 3.84 4.94 9.12 16.6

2 

26.3

6 

37.5

5 

30-50 Uscată  14.7

3 

7.52 12.9

2 

20.4

5 

16.7

3 

17.6

7 

3.69 3.47 2.82 

 

În apă 

 

- 

 

- 

 

3.96 

 

4.12 

 

4.58 

 

10.4

2 

 

17.3

4 

 

30.7

4 

 

28.8

4 
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August Control 0-10 Uscată  - 2.68 3.47 5.64 8.19 26.3

2 

10.9

7 

18.5

4 

24.1

9 

În apă - - - - 4.28 4.24 12.0

6 

15.2

0 

64.2

2 

10-20 Uscată  17.2

0 

17.6

6 

10.8

6 

13.4

9 

9.93 13.9

9 

4.65 4.79 7.43 

În apă - - - - 4.60 10.4

2 

15.2

0 

17.0

8 

53.2

4 

20-30 Uscată  32.1

4 

16.3

0 

9.63 12.4

3 

7.59 10.6

8 

3.19 3.34 4.70 

În apă - - - 2.96 2.82 10.7

4 

15.3

2 

17.0

8 

51.0

8 

30-50 Uscată  20.3

2 

16.9

3 

16.4

0 

16.9

9 

9.49 10.1

3 

2.89 2.79 4.06 

În apă - - - 4.96 5.70 11.0

6 

15.7

8 

22.7

0 

39.8

0 

Nostoc 

flagellifor

me 

0-10 Uscată  4.79 7.71 6.85 11.8

0 

12.4

5 

22.3

9 

8.35 10.9

5 

14.7

1 

În apă - - 2.65 5.34 10.4

6 

11.6

2 

21.2

2 

20.1

4 

28.5

7 

10-20 Uscată  6.00 5.30 5.77 10.1

4 

10.2

5 

26.8

5 

6.67 13.0

0 

16.0

2 

În apă - - 2.57 4.48 5.80 14.0

6 

21.0

2 

20.8

8 

31.1

9 

20-30 Uscată  21.5

9 

16.5

6 

12.2

1 

12.9

1 

8.80 12.7

1 

4.30 4.55 6.37 

În apă - - 2.70 5.50 6.20 14.0

6 

21.0

2 

26.8

4 

23.6

8 

30-50 Uscată  9.48 8.52 15.4

0 

21.2

9 

15.2

0 

17.1

8 

4.52 4.60 3.72 

În apă - - 1.41 4.14 6.50 14.7

6 

21.0

4 

24.0

6 

28.0

9 

Anabaena 

minima 

0-10 Uscată  - 9.59 13.1

4 

10.4

4 

8.21 23.2

4 

10.1

8 

13.0 12.2

0 

În apă - - 1.73 4.26 5.52 4.30 12.2

6 

20.4

8 

51.4

5 

10-20 Uscată  13.0

0 

16.6

5 

12.4

2 

18.9

7 

10.9

0 

13.0

5 

5.07 5.33 4.61 

În apă - - 2.11 4.22 3.58 8.50 14.7

4 

20.6

0 

46.2

5 

20-30 Uscată  17.1

3 

18.3

2 

11.8

1 

15.8

4 

9.88 12.7

1 

4.24 5.05 4.58 

În apă - - 2.79 7.70 5.72 11.6

0 

20.6

2 

24.9

2 

26.6

5 

30-50 Uscată  22.1

8 

17.3

3 

10.2

8 

18.5

3 

10.6

9 

11.4

6 

3.28 3.17 3.00 

În apă - - 2.64 4.92 5.54 10.6

2 

18.1

0 

27.3

2 

30.8

6 

  

Din tabelul 1 constatăm că procesul de agregare-structurare a cernoziomurilor tipice moderat 

humifere cu participarea algelor Nostoc flagelliforme  și Anabaena minima pe parcursul 

perioadei de vegetație este însoțit de formarea a 4 grupe de agregate (Tab.2): 

a) Lipsite de stabilitate agregatică (hidrostabilitate) cu dimensiunile >7mm; 

b) Cu stabilitate slabă – cu dimensiunile 7 – 5 mm; 

c) Cu stabilitate moderată – cu dimensiunile 5-1 mm; 

d) Cu stabilitate sporită – cu dimensiunile 1,0 – 0,25 mm; 
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Tabelul 2. Dinamica stabilității agregatice a cernoziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos pe lut argilos în condiții de algalizare, regim irigat, Cultura: Ardei grași 

Termeni 

de 

recoltare 

a 

probelor 

Variante Adâncimea, 

cm 

Conținut de agregate hidrostabile 

>7mm 

 

7-5 

mm 

5-1 

mm 

1-0,25 

mm 

>0,25 

mm 

<0,25 

mm 

 

Mai Control 0,10 - - 11,48 31,18 42,66 57,34 

10-20 - - 17,56 32,94 50,50 49,50 

20,30 - - 17,50 53,70 71,20 28,80 

30-50 - - 22,82 47,88 70,70 29,30 

Media - - 17,34 41,43 58,77 41,23 

Nostoc 

flagelliforme 

0,10 - - 13,26 34,16 47,42 52,58 

10-20 - - 12,64 38,24 56,38 43,62 

20,30 - - 20,44 52,86 73,30 26,70 

30-50 - 3,62 29,22 43,26 76,09 23,91 

Media - 3,62 18,89 42,13 63,30 36,70 

Anabaena 

minima 

0,10 - - 8,54 31,54 40,11 59,89 

10-20 - 2,68 24,18 49,74 76,60 23,40 

20,30 - 3,35 23,46 41,48 68,29 31,71 

30-50 - 3,95 22,76 50,10 76,81 23,19 

Media - 3,33 19,74 43,32 65,45 34,55 

Mai Control 0,10 - - 10,62 23,50 44,12 65,88 

10-20 - - 9,14 32,44 36,58 63,42 

20,30 - - 20,96 36,92 57,90 42,10 

30-50 - - 30,56 37,06 67,62 32,38 

Media - - 17,82 32,48 51,56 50,95 

Nostoc 

flagelliforme 

0,10 - 3,60 21,60 43,44 68,69 31,31 

10-20 - 3,14 18,74 41,62 63,50 36,50 

20,30 - 3,97 21,42 50,58 75,97 24,03 

30-50 - 4,83 21,98 53,46 80,27 19,73 

Media - 3,89 20,94 47,28 72,11 27,89 

Anabaena 

minima 

0,10 - 1,78 27,59 28,69 58,05 41,95 

10-20 - 2,13 15,88 32,56 50,57 49,43 

20,30 - 1,57 17,90 42,98 62,45 37,55 

30-50 - 3,96 19,12 48,08 71,16 28,84 

Media - 2,36 20,12 38,08 60,56 39,44 

Mai Control 0,10 - - 8,52 27,26 35,78 64,22 

10-20 - - 14,48 32,28 46,76 53,24 

20,30 - - 16,52 32,40 48,92 51,08 

30-50 - - 21,72 38,48 60,20 39,80 

Media - - 15,31 32,61 47,92 52,08 

Nostoc 

flagelliforme 

0,10 - 2,65 27,42 42,36 71,43 28,57 

10-20 - 2,57 24,34 41,90 68,81 31,19 

20,30 - 2,70 25,76 47,86 76,32 23,68 

30-50 - 1,41 25,40 45,10 71,91 28,09 

Media - 2,33 25,73 44,31 72,13 24,88 

Anabaena 

minima 

0,10 - 1,73 14,08 32,74 48,55 51,45 

10-20 - 2,11 16,30 35,34 53,75 46,25 

 20,30 - 2,79 25,02 45,54 73,35 26,65 

30-50 - 2,64 21,08 45,42 69,14 30,86 

Media - 2,32 19,12 39,76 61,20 38,80 
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Tabelul  3. Dinamica indicilor de calitate a structurii ceroziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos pe lut argilos în codiții de algalizare în regim irigat 

Termenul 

de 

recoltare 

a probelor 

Varianta Adâncim

ea, cm 

Indicii de calitate 

Conținut de 

agregate 

agronomice 

valoroase  

(10-0,25 

mm) 

Conținut de 

agregate 

agronomice 

prețioase 

Coeficient 

de 

structurare  

( Ks ) 

Coeficient 

de 

structurare 

( Kofi ) 

Indice de 

stabilitate 

agregatică 

( Kc ) 

Mai 

 

 

 

 

 

 

Control 0-10 77,01 47,60 3,35 1,18 137 

10-20 75,92 41,07 3,15 1,14 240 

20-30 81,61 49,11 4,43 1,56 685 

30-50 86,82 48,36 6,59 1,52 205 

Media 80,34 46,54 4,38 1,35 318 

Nostoc 

flagelliforme 

0-10 86,38 55,51 6,34 1,94 225 

10-20 90,92 55,46 10,01 1,93 285 

20-30 71,86 36,55 2,55 1,18 994 

30-50 93,14 69,74 13,57 3,33 466 

Media 85,58 54,32 8,12 2 492 

Anabaena 

minima 

0-10 87,91 45,11 7,27 1,11 90 

10-20 89,15 50,95 8,22 1,93 364 

20-30 83,03 44,57 4,89 1,40 355 

30-50 71,07 45,06 2,46 1,36 579 

Media 87,79 46,42 5,71 1,45 347 

Iuie Control 0-10 80,12 43,11 4,03 1,04 103 

10-20 74,65 38,21 2,94 1,03 311 

20-30 72,45 40,72 2,63 1,14 555 

30-50 86,09 36,19 6,19 2,00 733 

Media 72,33 39,56 3,95 1,37 426 

Nostoc 

flegelliforme 

0-10 79,11 45,69 3,79 1,11 273 

10-20 71,52 39,14 2,51 1,00 482 
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20-30 88,95 62,32 8,05 2,73 807 

30-50 80,67 54,16 4,17 1,86 606 

Media 80,06 50,33 4,63 1,68 542 

Anabaena 

minima 

0-10 75,81 47,44 3,13 1,10 177 

10-20 75,37 35,17 3,06 0,83 265 

20-30 63,15 33,46 1,71 0,91 732 

30-50 79,68 54,85 3,92 2,10 470 

Media 73,50 42,73 2,96 1,23 411 

August Control 0-10 73,13 41,15 2,72 0,77 110 

10-20 75,37 37,41 3,06 0,93 327 

20-30 63,16 30,70 1,71 0,68 480 

30-50 75,52 36,61 3,09 1,12 546 

Media 71,80 36,14 2,65 0,88 366 

Nostoc 

flagelliforme 

0-10 81,00 46,64 4,26 0,89 254 

10-20 77,98 47,24 3,54 1,11 315 

20-30 72,04 34,42 2,58 0,87 465 

30-50 86,80 53,67 6,58 1,49 465 

Media 79,45 45,49 4,24 1,09 375 

Anabaena 

minima 

0-10 87,80 41,89 7,20 1,22 120 

10-20 82,40 42,92 4,68 1,24 291 

20-30 78,02 38,43 3,55 1,01 486 

30-50 74,82 40,68 4,93 1,04 532 

Media 80,76 40,98 5,09 1,13 363 

 

Din tabelul 3 constatăm că la începutul perioadei de vegetație în cadrul tuturor  3 variate 

cercetate conținutul de agregate agronomic valoroase este excelent. Pe întreaga grosime a 

stratului agrogen  ( 0-50 cm ) conținutul de agregate 10 – 0,25 mm este de 80 % și se apreciază 

ca excelent. În același timp, deja în fazele incipiente ale vegetației se constată influența pozitivă 

a microflorei algaice asupra procesului de agregare – structurare. Analiza comparativă a 

conținuturilor medii de agregare 10 – 0,25 mm în stratul agrogen arată că maximal efectul 

agregări – structurării se atestă în cadrul variatei Nostoc flagelliforme unde acesta alcătuește cca 

85% ( 85,58 % -) ceea ce este cu 5 % mai mult decât la varianta  control ( 80,34 ). În cadrul 

variantei Anabaena minima efectul agregării – structurării este mai puțin pronunțat. Conținutul 

mediu al agregatelor  10 – 0,25 mm în stratul 0 – 50 cm alcătuiește  82,79 %. Efectele 

menționate  se constată și în baza  valorilor  medii ale coeficientului de structurare ( Ks ). Acesta  

prezintă valorile medii maximale ( 8,12 ) la varianta Nostoc flagelliforme și depășește  valoarea 

medie      

(4,38 ) la varianta control de cca 1,9 ori. La varianta  Anabaena minima Ks alcătuește  5,71. 
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În cadrul variantei Nostoc  flagelliforme în componența agregatelor 10 – 0,25 mm, 

ponderea majoră au agregatele 5 – 1 mm . Conținutul mediu al acestor în stratul 0 – 50 mm 

alcătuiește 54,32 % din masa solului, ceea ce alcătuiește  63,47 % din masa agregatelor  

agronomice valoroase. Chiar  și în acest caz conținutul de agregate 5 – 1 mm se apreciază ca 

bun. 

În cadrul variantei Anabaena minima conținutul de agregate 5 – 1 mm ( 46,42 % ) este 

identic conținutului acestora la varianta control (46,54%). În cadrul tuturor variantelor ponderea 

majoră o au agregatele 7 – 1 mm,  originea cărora este legată de acțiunea intercalată a proceselor 

coagulaționale și celor dezvoltate de sistemul radicular al plantelor        

Tabelul  4. Dinamica indicilor de calitate a structurii ceroziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos pe lut argilos în codiții de algalizare în regim neirigat 

Termen de 

recoltare a 

probelor  

Varianta Adâncimea Conținutul de agregate     

> 7 mm 

Coeficientul de 

agregare 7 – 1 mm 

7 -1 mm % din ∑ 

10 – 0,25 

mm 

Mai Control 0-10 22,65 54,12 70,27 

10-20 34,44 53,32 70,24 

20-30 30,95 60,94 74,67 

30-50 25,52 67,42 77,66 

Media 28,39 58,95 73,21 

Nostoc 

flagelliforme 

0-10 23,40 59,41 68,78 

10-20 17,32 69,21 76,13 

20-30 41,19 54,04 75,21 

30-50 14,15 76,91 82,54 

Media 24,02 64,89 75,82 

Anabaena 

minima 

0-10 13,02 52,67 59,92 

10-20 22,92 65,88 73,90 

20-30 32,49 58,41 70,35 

30-50 35,76 56,70 79,78 

Media 26,04 58,41 72,36 

Iunie Control 0-10 10,67 51,06 63,73 

10-20 33,88 50,68 67,89 

20-30 39,85 53,37 73,67 

30-50 28,37 66,64 77,41 

Media 28,19 55,43 70,44 

Nostoc 

flagelliforme 

0-10 12,66 52,80 66,62 

10-20 27,72 49,99 69,90 

20-30 34,06 73,16 82,25 

30-50 12,05 65,08 80,68 
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Media 21,65 60,23 74,86 

Anabaena 

minima 

0-10 15,30 52,44 69,18 

10-20 42,49 45,33 60,14 

20-30 46,16 47,61 75,49 

30-50 22,25 67,77 85,06 

Media 31,55 53,29 72,57 

August Control 0-10 2,68 43,62 73,25 

10-20 34,86 48,27 64,04 

20-30 48,44 40,33 63,88 

30-50 37,25 53,01 70,20 

Media 30,81 46,31 68,85 

Nostoc 

flagelliforme 

0-10 12,50 53,49 66,04 

10-20 11,30 53,01 67,98 

20-30 38,15 46,63 64,73 

30-50 18,00 69,86 72,77 

Media 19,99 55,57 67,88 

Anabaena 

minima 

0-10 9,59 55,03 62,68 

10-20 29,65 55,34 67,16 

20-30 35,45 50,24 64,40 

30-50 39,51 50,96 68,11 

Media 28,55 52,89 65,59 

 

În afară de dezvoltarea intensivă a sistemului radicular al platelor ( mai, iunie ) ponderea 

agregatelor 7 – 1 mm alcătuiește mai mult de 70 %. 

Cu capacitatea maximală de formare a agregatelor 7–1 mm se caracterizează specia Nostoc   

flagelliforme. În cadrul acestuia în prima jumătate a perioadei de vegetație conținutul agregatelor   

mm rămâne practic constant (75,82 – 74,84 %). În cadrul variantei Anabaena minima conținutul 

de agregate 7 – 1 mm se deosebește nesemnificativ de varianta de control. 

Legitățile menționate se materializează în valorile Coeficientului de structurare propus de 

Institutul de  - Agrofizică Ioffe ( Sanct Petersburg ) ( Kafi =  ). 

Din tabelul 3 constatăm  că în prima jumătate a perioadei  de vegetație  sub acțiunea  algelor 

Nostoc flagelliforme intensiv decurg procesele de formare a agregatelor  mm (Kofi alcătuește). 

Atît în primul caz cât și în al doilea capacitatea de structurare asigurată de specia Nostoc 

flagelliforme este excelentă.  

În cazul variatei Anabaena minima capacitatea de formare a agregatelor 7 – 1 mm se 

apreciază ca foarte bună în luna mai și bună în luna iunie . Cu valori de același ordin (1,35 – 

1,37) varianta control. Acestea ne permit să concludem că specia Anabaena minima se 

caracterizează cu capacitate mai mică de agregare – structurare a masei solului.  
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În a doua jumătate a perioadei de vegetație conținutul de agregare 7 – 1 mm se reduce. 

Cel mai pronunțat acest lucru se atestă în cazul variantei control unde Kofi se reduce până la 

0,68 prezentând valori medii 0,88 . În cadrul variantelor Nostoc flagelliforme și Anabaena 

minima la sfârșitul perioadei de vegetație  valorile Kofi sunt mai mari de 1 și alcătuiesc respectiv 

1,09 și 1,013. Acesta implică concluzia că agregatele 7 – 1 formate cu participarea algelor 

fixatoare de azot dispun de stabilitate agregatică mai mare. În favoarea acestei afirmații vin 

valorile indicelui de stabilitate agregatică Kc.  

Conform datelor prezentate în Tabelul 3 în fazele incipiente ale vegetației la varianta 

Nostoc flagelliforme valorile maximale ale coeficientului de stabilitate agregatică alcătuiesc 

994% iar valorile medii pentru stratul  0 – 50 cm alcătuiește 492 % și depășește, semnificativ 

valorile caracteristice variantei control – 318%. La variata Anabaena minima valoarea medie a 

Kc pentru stratul 0- 50 cm alcătuiește 347% și nesimnificativ depășește valoarea medie 

caracteristică variatei control. 

 În luna Iunie în cadrul variatei Nostoc flagelliforme coeficietu de stabilitate agregatică pentru 

stratul 0 – 50 cm alcătuiește 542%. În același timp valorile Kc sunt mai uniforme pe întreaga 

grosime a acestui strat. La  varianta Anabaena minima Kc prezintă valori mai mici decât la 

varianta control.  

La sfârșitul perioadei de vegetație valorile Kc prezintă la toate variantele valori identice. 

În concluzie putem spune că în cadrul pedogenezei cernoziomice natural – antropice 

agregatele >10 mm și 10 – 7mm sunt de origine abiogenă și sunt biologic puțin active. 

Agregatele bulgăroase (7 – 3 mm) și grăunțoase (3 – 0,25 mm) se formează în cadrul relațiilor 

sol – plată asigurate de interacțiunea dintre biocenoza externă (agrofitocenoza) și cea internă 

(biota solului ) materializată în circuitul biologic al substanțelor. 

Agregarea 1 – 0,25 mm se formează în cadrul circuitului mic al carbonului și azotului 

alge – mineralizată, iar formarea lor este legată de asocierea particulelor elementare  și 

microagregatelor prin intermediul substanțelor provenite din descompunerea  biomasei algaice și 

din activitatea biologică a microbiotei. 

Procesul de agregare – structurare a cernoziomurilor tipice cu participarea algelor este însoțit  

de formarea a trei grupe de agregare a straturilor cu grad diferit de stabilitate agregatică: 

- Cu stabilitate slabă – 7 – 5 mm  

-  Cu stabilitate moderată – 5 – 1 mm  

- Cu stabilitate sporită – 1 – 0,25 mm 

Dinamica conținutului acestor trei grupe de agregare pe parcursul perioadei de vegetație 

asigură dinamica a spațiului poros care favorizează raporturi optimale dintre procesele de 

descompunere  și de sinteză a substanțelor  organice și fitonutrienților. Acesta conduce la 
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susținerea proceselor de formare a humusului și de reproducere a fertilității cernoziomurilor în 

condițiile de pedogeneză natural – antropică. 

În același timp, însă, utilizarea algelor nu asigură procese unidirecționate de reproducere 

lărgită a factorilor de fertilitate a cernoziomurilor . 

Pornind de la acesta presupunem că algalizarea solurilor să fie inclusă  ca parte componentă în 

cadrul unui sistem integrat de management durabil al fertilității naturale a cernoziomurilor. 

 

3.22. Dinamica procesului de agregare-structurare a cernoziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos pe parcursul perioadei de vegetație în regim de algalizare 

 Pentru a. 2019 au fost realizate cercetări experimentale în câmp deschis pentru a studia şi 

evidenţia efectul aplicării diferitor doze de biomasă în formă vie a algelor cianofite fixatoare de azot în 

calitate de biofertilizant la cultivarea porumbului (Zea mays) şi a florii soarelui (Helianthus annuus). 

Cercetările date au fost realizate în com. Măleieşti a rn. Orhei în cadrul întreprinderii  SRL Vindex Agro. 

Astfel, la cultivarea florii soarelui au fost antrenate 10 loturi, ce se prezintă astfel: 1. Lotul 1 – 

administrarea biomasei algei Nostoc linckia (Bornet ex Bornet & Flahault) în doza de 6 kg/ha; 

Lotul 2 – administrarea biomasei algei N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 kg/ha; Lotul 3 – 

administrarea biomasei algei N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; Lotul 4 - 

administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Schousboe ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 

5 - administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 kg/ha; Lotul 6 - 

administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; Lotul 7 – 

administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. 

ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 8 – administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia 

(Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 9 kg/ha; Lotul 9 - 

administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. 

ex Bo.& Fl.) în doza de 12 kg/ha; Lotul 10 - lotul de control (în care nu sa administrat 

biofertilizanții algali). 

 La cultivarea porumbului au fost antrenate 4 loturi experimentale, după cum urmează: 

Lotul 1 – administrarea biomasei algei N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 2 - 

administrarea biomasei algei N. gelatinosum (Sch. ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 3 – 

administrarea combinată a biomasei algelor N. linckia (Bo. ex Bo.& Fl.) şi N. gelatinosum (Sch. 

ex Bo.& Fl.) în doza de 6 kg/ha; Lotul 4 - lotul de control (în care nu sa administrat 

biofertilizanții algali). 

 În rezultatul realizării cercetărilor date a fost analizat impactul aplicării biofertilizanţilor 

algali asupra solului şi sau obţinut rezultatele  prezentate în continuare.  

 În conformitate cu conceptual ierarhiei nivelelor de organizare structural-funcțională a 

solurilor toate nivelele (ionic – molecular – coloidal – dispers - particulă elementară – 
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microagregat – agregat – orizont – pedon (profil)) sunt în permanentă dezvoltare sincronizată cu 

dinamica regimurilor pedogenetice (hidrotermic, aerohidric, de aerație, termic, de oxidoreducere) 

și proceselor elementare pedogenetice determinate de acestea.  

 În cadrul acestei ierarhii nivelul ,,agregat” (microagregat) este rezultatul interacțiunii 

particulelor elementare de sol în cadrul întregului complex de procese elementare pedogenetice. 

Prin această prismă de idei structura agregatică a solurilor este o trăsătură dinamică care 

presupune mai multe faze pedofuncționale:  

1. Determinată de forțele volumetrice provenite din evoluția regimului de umiditate a solului 

(martie - aprilie). Rolul decisive în realizarea acestora revine proceselor fizico-mecanice și fizice 

(mecanisme fizice și fizico-mecanice). Temperaturile reduse, în deosebi, a celor de noapte și 

umiditatea mai mare decât intervalul optimal de valori optimale pentru structurarea (umiditatea 

de maturizare fizică (aproximativ 50-60 din capacitatea de apă în câmp)) și absența acțiunilor 

mecanice atât antropice cât și a celor exercitate de rădăcinile plantelor de cultură limitează, la 

minimum, procesele de afânare și de desfacere a masei solului. Prin urmare, cernoziomurile din 

cadrul lotului experimental în fazele incipiente ale perioadei de vegetație se caracterizează cu 

stare structural-agregatică nefavorabilă pentru desfășurarea lucrărilor de semănat, dar și pentru 

germinarea semințelor și dezvoltarea plantelor. 

2. Determinată de reacțiile organo-minerale. În timp, această perioadă se suprapune cu perioada 

humificării intensive favorizată de condițiile hidrotemice natural care se instaurează în soluri în 

această perioadă (aprilie - iunie). În același timp, condițiile hidrotermice ale acestei perioade 

asigură condiții optimale pentru realizarea proceselor de alterare a mineralelor. În cadrul 

proceselor de alterare un rol extreme de important revine proceselor de transformări minerale sub 

acțiunea substanțelor humice active proaspăt formate. Prin această prismă de idei considerăm 

reacții organo-minerale oarecare procese de interacțiune a substanțelor humice active cu 

component minerală soldate cu formarea de compuși activi care asigură formarea de compuși 

activi care asigură formarea unor noi formațiuni organo-minerale caracterizate cu noi trăsături 

pedofuncționale. 

3. Determinată de mineralizarea substanțelor humice. Rolul decisive în dinamica stării 

structural-agregatice  revine proceselor de dezagregare. În același timp, în condiții de deficit 

pronunțat de umiditate se dezvoltă intensiv sistemul radicular al plantelor de cultură și sporește 

rolul mecanismului radicular în fragmentarea și compactarea masei solului. În baza celor expuse 

considerăm că analiza dinamicii stării structural-agregatice scoate în evidență dinamica sensului 

și intensității proceselor elementare pedogenetice responsabile de agregarea-structurarea masei 

solului. Acestea se realizează în legități și trenduri evolutive a alcătuirii agregatice a structurii.  

 În acest context din datele tabelului 1 constatăm că în cernoziomurile arabile s-a instaurat 

un trend evolutiv specific căruia îi sunt caracteristice valori, preponderent, excelente ale 
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alcătuirii agregatice și valori, preponderent, negative ale stabilității agregatice (hidrostabilității 

agregatice). 

În acest sens menționăm că procesul de agregare-structurare a cernoziomurilor în condiții de 

agrogenoză este mult mai complex decât în cazul cernoziomurilor înțelenite. În acest, context în 

baza prezentelor cercetări considerăm că în cadrul cernoziomurilor arabile formarea agregatelor 

>10mm are loc ca urmare a asocierii agregatelor cu dimensiunile 10-7; 7-5; 5-3; 2-1 mm. 

Formarea lor este determinată de procesele fizico-mecanice, în special a proceselor de gonflare-

contracție, dinamica cărora este cauzată de dinamica regimului de umiditate a solurilor. 

 Prin urmare în cernoziomurile arabile din cadrul spațiului cercetat conținutul fracțiunii de 

agregate >10 mm depinde de regimul de umiditate a stratului arabil, gradul/faza de dezvoltare a 

plantelor de cultură și specia acestora. 

 Rezultatele cercetărilor prezentate în tabelul 1 Arată că cu mici excepții conținutul 

agregatelor structurale >10 mm în cca 95% din cazuri alcătuiește < 15%. Alcătuirea structural-

agregatică a solurilor cercetate, în cadrul tuturor variantelor se apreciază ca echilibrată. În cadrul 

acesteia conținutul agregatelor >5mm și <5mm este aproximativ egal. Conform lui 

A.D.Воронин agregatele >5mm influențează doar volumul porilor >0,01 mm care determină 

regimul de agregație a solului (Воронин, 1984). În acest context, autorul citat propune de 

considera agregatele agronomic valoroase formațiuni structurale cu diametrul 5 - 0,25 mm. 

 În componența agregatelor >5mm predomină agregatele bulgăroase (10-3 mm)  care sunt 

formațiuni structurale caracteristice tipului cernoziomic de solificare. Acestea sunt formate din 

microagregate (<0,25mm) și agregate 1 - 0,5 și 0,5 - 0,25 mm care alcătuiesc rezerva potențială 

de formare a agregatelor >5mm. Anume, grație acestui mecanism de constituire a agregatelor 

structurale >5mm acestea păstrează trăsăturile caracteristice tipului cernoziomic de solificare. În 

același timp, acestea se caracterizează cu coeziune mecanică și hidrostabilitate redusă. Aceasta 

se datorește faptului că în anii secetoși la comprimarea și stabilizarea acestora rolul decisive 

revine forțelor mecanice. Dat fiind că aceste agregate se caracterizează cu predominarea porilor 

de aerație în care nu se dezvoltă rădăcinile plantelor cărora în cadrul tipului cernoziomic de 

solificare le revine rolul decisiv în atribuirea stabilității agregatelor structurale (mecanismul 

radicular). Mecanismul coprolitic nu participă la formarea agregatelor >5mm. Ca urmare acestea 

sub acțiunea forțelor mecanice și a forțelor exercitate de apă acestea se desfac ușor în agregate 

<2mm. 

 Agregatele structural <5mm se formează în rezultatul interacțiunii mecanismului 

coagulațional, radicular și coprolitic. Grație acestui fapt agregatele structurale <5mm se 

caracterizează cu stabilitate mai sporită. În constituirea fracțiunii <5mm ponderea majoră revine 

agregatelor 1 - 0,25 mm, originea cărora este, indispensabil legată de procesele de 
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descompunere-humificare a substanțelor organice de natură bacterian algaică (Jigău și ccoaut., 

2019a). 

 Conținutul agregatelor <0,25mm, în majoritatea cazurilor nu depășește 8-10%. Totuși se 

atestă cazuri când conținutul acestora depășește pragul critic (12%). În acest sens, menționăm că 

la conținuturi mai mari decât pragul critic, agregatele  <0,25mm cauzează efecte negative în 

funcționarea solurilor. 

 Starea structural-funcțională favorabilă a solurilor cercetate se menține pe parcursul 

întregii perioade de vegetație. În plus, se atestă sporirea conținutului de agregate 5-1mm, 

formarea cărora este determinată de intensificarea proceselor de descompunere a resturilor 

vegetale prezente în soluri. În opinia noastră intensitatea proceselor de descompunere a resturilor 

vegetale cu formarea agregatelor 5-1mm provine din sporirea activității biologice a solurilor, 

aceasta fiind susținută de resursele energetice de origine bacterial-algaică (Jigău și coaut., 2019). 

 Prin prisma conceptului agregării-structurării solurilor în condiții de algalizare starea 

structural-agregatică a solului este identică integrator al proceselor care se realizează în soluri. În 

acest context, studierea dinamicii stării structural-agregatice a cernoziomurilor scoate în evidență 

dinamica sensului și intensității proceselor elementare pedogenetice responsabile de agregarea 

structurarea masei solului. 

 Analiza dinamicii conținutului de agregate agronomic valoroase (10 - 0,25mm) și celor 

agronomic prețioase (5-1mm) (Tab.2) arată că alterarea condițiilor de încălzire-răcire și de 

uscare-umezire a segmentului humifer activ (0-60cm) al profilului solului pe parcursul perioadei 

de vegetație favorizează fragmentarea masei solului cu formarea, preponderentă, a agregatelor 10 

- 0,25mm, în special a agregatelor 5 - 0,25mm. Din datele prezentate în Tabelul.2 constatăm că, 

în cazul variantei control (Cultura Floarea Soarelui) în stratul arabil (0-30cm) cantitatea de 

agregate agronomic valoroase (10 - 0,25mm) sporește de la 64,1% (mai) până la 80,8% (august). 

Tabelul 1. Dinamica conținutului de agregate agronomic prețioase (10 - 0,25mm) și agronomic 

valoroase (5 -1mm) a cernoziomului tipic moderat humifer lutoargilos pe lut argilos (Date 

medii) 

Variant

a 

Adâncime

a de 

recoltare a 

probelor, 

cm 

Termeni de recoltare a probelor 

23.05.19 05.07.19 21.08.19 25.10.19 

Conținut de agregate,% 

10-

0,25m

m 

5-

1m

m 

10-

0,25m

m 

5-

1m

m 

10-

0,25m

m 

5-

1m

m 

10-

0,25m

m 

5-

1m

m 

Cultura floarea soarelui 
Control 0-30 64,1 30,4 76,4 35,0 80,88 48,9 76,6 40,0 

30-60 53,5 23,3 83,2 49,3 64,5 37,1 47,8 25,8 

I 0-30 70,8 34,8 76,1 41,6 69,5 37,5 81,7 41,3 

30-60 81,4 31,6 92,6 60,3 90,1 49,8 85,1 46,4 

II 0-30 72,3 36,4 83,8 46,4 76,1 48,2 82,0 46,2 

30-60 82,0 35,1 83,0 55,1 82,3 52,51 78,5 41,0 

III 0-30 74,5 39,2 84,5 49,2 83,2 49,9 83,9 40,4 

30-60 82,4 36,8 82,7 48,0 81,3 48,9 78,0 38,2 

IV 0-30 79,1 41,0 89,0 51,2 87,8 52,3 84,0 45,5 
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30-60 80,1 39,9 80,1 39,8 89,2 56,8 69,40 39,3 

V 0-30 78,0 39,4 88,0 54,0 76,7 43,8 83,4 48,2 

30-60 80,5 35,4 84,5 55,4 88,5 49,12 91,1 59,3 

VI 0-30 76,6 39,4 86,6 49,4 81,4 47,4 85,5 49,7 

30-60 80,0 35,3 83,0 45,3 94,1 77,0 73,0 49,1 

VII 0-30 73,5 39,6 85,3 49,6 81,3 47,9 75,0 35,7 

30-60 80,7 37,8 83,0 47,8 84,1 52,5 80,1 46,2 

VIII 0-30 75,6 37,3 86,5 53,7 87,5 54,9 76,6 38,7 

30-60 82,1 37,2 82,3 52,7 82,4 56,6 71,3 35,7 

Cultura porumb 
Control 0-30 83,9 34,4 82,2 35,6 71,4 38,6 72,5 36,1 

30-60 53,73 25,6 79,3 43,2 84,2 50,2 76,0 46,2 

I 0-30 86,8 47,8 68,0 37,4 75,1 44,1 82,5 49,7 

30-60 63,9 33,9 90,3 64,16 90,6 59,9 83,1 59,9 

II 0-30 67,0 33,5 89,4 52,5 82,7 48,0 66,9 34,3 

30-60 60,6 31,3 88,4 59,6 87,3 56,7 74,6 41,9 

III 0-30 68,8 30,0 80,9 44,8 81,9 44,0 63,8 30,00 

30-60 70,3 36,7 81,9 50,64 88,5 61,4 76,5 42,8  

În perioada postvegetațională aceasta se reduce până la 76,6%. În stratul subarabil în 

perioada mai – iulie conținutul de agregate 10 - 0,25mm sporește de la 53,55 până la 83,2%, 

ulterior conținutul lor se reduce până la 64,5% iar în perioada post vegetațională (septembrie – 

octombrie) până la 47,8%. 

Trend, aproximativ, analogic  are  și conținutul de agregate agronomic prețioase (5 - 

1mm). În stratul arabil conținutul acestora sporește de la 23,3% (mai) până la 48,9% (august) și 

ulterior se reduce până la 40,07% (octombrie). În startul subarabil conținutul maximal de 

agregate agronomic prețioase se atestă în iulie (49,3%). La varianta Nostoc linckia 3kg/ha în 

startul arabil pe parcursul perioadei de vegetație conținutul de agregate agronomic valoroase 

sporește de la 72,3% (mai) până la 76,1% în iulie. În stratul subarabil pe parcursul aceleași 

perioade conținutul de agregate agronomic valoroase sporește de la 81,4 până la 92,6%. 

Conținutul de agregate agronomic prețioase pe parcursul acestei perioade atestă trend pozitiv atât 

în stratul arabil cât și în cel subarabil. Sporirea cantității de preparat algaic  Nostoc linckia până 

la 6 kg/ha și 9 kg/ha (respectiv variantele II și III) asigură un trend pozitiv al conținutului de 

agregate agronomic valoroase (10-0,25mm) acesta fiind excelent și a celor agronomic prețioase 

acesta fiind  ,,bun”. 

Tendințe analogice se constată și în cazul aplicării preparatului Nostoc gelatinosum 

(variantele IV, V, VI). În cadrul lotului Nostoc gelatinosum 3kg/ha pe parcursul perioadei de 

vegetație conținutul de agregate agronomic valoroase se păstrează excelent, iar cel al agregatelor 

agronomic valoroase foarte bun. În cadrul lotului Nostoc gelatinosum 6kg/ha în luna iulie se 

atestă conținutul maximal de agregate agronomic prețioase (54,0% în stratul 0-30cm și 55,4% în 

startul 30-60cm). Lotul Nostoc gelatinosum 9kg/ha asigură efectul agregatic mai redus. 

Utilizarea lotului combinat 3kg/ha, 6kg/ha și 9kg/ha asigură efect agregatic maximal acesta 

sporind pe măsura sporirii cantității de preparat administart. 
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Tabelul 2. Dinamica coeficientului de structurare a cernoziomului tipic moderat humifer 

lutoargilos pe lut argilos pe parcursul perioadei de vegetație 

Varianta Adâncimea 

de 

recoltare a 

probelor, 

cm 

Termeni de recoltare a probelor 

23.05.19 05.07.19 21.08.19 23.10.19 

 Coeficientul de structurare  

Ks Kafi Ks Kafi Ks Kafi Ks Kafi 

Cultura floarea soarelui 
Control 0-30 4,21 1,08 3,23 0,63 4,21 1,49 3,27 0,94 

30-60 1,14 0,56 4,96 1,26 1,81 0,73 0,92 0,46 

I 0-30 4,25 1,04 3,18 0,95 2,52 0,72 4,32 1,05 

30-60 1,28 0,78 12,56 2,10 9,07 1,49 5,7 1,59 

II 0-30 4,23 1,04 5,17 1,08 3,18 1,20 4,56 1,08 

30-60 1,21 0,68 4,89 1,63 4,63 1,42 3,65 1,14 

III 0-30 4,16 1,02 5,54 1,13 4,96 1,29 5,21 1,02 

30-60 1,37 0,89 4,79 1,18 4,35 1,61 3,55 0,99 

IV 0-30 4,03 1,01 8,05 1,19 7,18 1,43 5,25 1,29 

30-60 1,14 0,54 4,02 0,94 8,29 2,10 2,26 0,93 

V 0-30 4,22 1,06 7,32 1,66 3,29 1,09 50,2 1,39 

30-60 1,18 0,73 5,06 1,69 7,71 1,74 10,24 2,30 

VI 0-30 3,97 1,02 6,45 1,22 4,36 1,35 5,90 1,60 

30-60 1,28 0,69 4,89 1,12 15,95 5,26 2,70 1,44 

VII 0-30 4,19 1,08 5,79 1,28 4,36 1,17 3,00 0,90 

30-60 1,14 0,65 4,87 1,16 5,30 1,53 4,03 1,30 

VIII 0-30 4,23 1,04 6,39 1,53 6,99 1,74 3,27 0,75 

30-60 1,22 0,86 4,63 1,83 5,19 1,64 2,48 0,89 

IX 0-30 4,27 0,95 9,95 1,71 4,33 1,20 4,59 1,02 

30-60 1,31 0,87 7,33 1,33 6,74 1,72 2,70 1,13 

Cultura porumb 
Control 0-30 5,01 1,51 4,95 0,67 2,50 0,87 2,64 0,75 

30-60 5,29 1,67 3,83 1,15 5,34 1,42 3,17 1,27 

I 0-30 5,00 1,49 2,12 0,72 2,89 1,44 4,71 1,32 

30-60 5,21 1,63 9,25 2,55 9,62 2,28 4,92 2,08 

II 0-30 5,02 1,43 8,39 1,38 5,06 1,26 2,02 0,79 

30-60 5,21 1,59 7,96 2,08 6,87 1,44 2,94 1,08 

III 0-30 5,00 1,49 4,22 1,18 4,52 1,32 1,76 0,65 

30-60 5,03 1,64 4,52 1,65 7,62 2,55 3,26 1,35 

Legitățile specificate se materializează și în valorile coeficientului de structurare (Tab.3). 

Din datele tabelului menționat constatăm că în perioada mai-august coeficientul de structurare 

(Ks=  ; Kafi   ) denotă o tendință stabilă de agregare-structurare a masei solului 

în cadrul variantelor algalizare. În acest context, constatăm că în cazul culturii Floarea soarelui 

procesul de agregare-structurare decurge intensiv pe parcursul întregii perioade de vegetație . Un 

element extrem de important al acestuia este formarea preponderentă a agregatelor 7-1mm. În 

acest sens coeficientul de structurare AFI (Kafi), practic în cadrul tuturor variantelor algalizate 

prezintă valori foarte bune cuprinse în intervalul AFI = 1,0-1,5. În opinia noastră efectul 

specificat este asigurat de ambianța hidrotermică mai favorabilă asigurată de cultura Floarea 

soarelui datorită umbririi suprafeței solului. Grație acestui fapt pe fonul unor rezerve mici de apă 

productivă temperatura solului este mai redusă. În aceste condiții se realizează mai eficient 

reacțiile organo-minerale care asigură agregarea-stucturarea masei solului. 
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În cazul culturii porumbului efectul maximal de agregare-structurare se atestă în cazul 

lotului Nostoc gelatinosum 6kg/ha în perioada mai-iulie pe parcursul căreia Ks prezintă valori 

8,39 (strat 0-30cm) și 7,96 (strat 30-60cm). Coeficientul de structurare AFI alcătuiește, respectiv 

1,38 și 2,08. În perioada ulterioară valorile coeficientului de structurare la această variantă se 

reduc deși se apreciază ca bune și foarte bune respectiv. 

În cazul lotului combinat Nostoc linckia + Nostoc gelatinosum  efectul agregării-

structurării se reduce. În opinia noastră efectele mai slabe de agregare-structurare sunt 

determinate de condițiile hidrotemice mai puțin favorabile în soluri în cazul culturii porumbului. 

Trăsătură specifică a procesului de agregare-structurare în condiții de agrogeneză este 

hidrostabilitatea mică (10-20%) și extrem de mică (<10%) a agregatelor structurale formate pe 

parcursul perioadei de vegetație 2019 cu participarea substanțelor humice labile este determinat 

de ponderea netă a porozității de aerație în componența agregatelor structurale. În aceste condiții 

intensiv s-au realizat procesele de mineralizare a substanțelor humice proaspăt formate. Ca 

urmare componentele minerale mobilizate din alterare și neosinteze minerale la umezire sunt 

supuse peptizării. Acesta conduce la dezagregarea intensivă a masei solului. Totodată, 

considerăm că stabilitatea agregatică redusă a agregatelor este cauzată de conținuturile reduse de 

humus în componența agregatelor (<2,5%), cauzat de humificare ca urmare a reducerii cantității 

de resturi organice în sol și de intensificarea proceselor de mineralizare a acestora. 

Tabelul 3. Dinamica conținutului de agregate hidrostabile >0,25mm a cernoziomului 

tipic moderat humifer lutoargilos pe lut argilos pe parcursul perioadei de vegetație 

Varianta Adâncimea 

de 

recoltare a 

probelor, 

cm 

Termeni de recoltare a probelor 

23.05.19 05.07.19 21.08.19 

Conținutul de agregate >0,25mm hidrostabile% 

Cultura floarea soarelui 
Control 0-30 11,9 14,5 7,3 

30-60 13,7 8,0 10,0 

I 0-30 12,0 3,9 9,2 

30-60 13,3 8,4 13,1 

II 0-30 11,7 8,4 14,3 

30-60 13,6 8,3 12,5 

III 0-30 11,9 8,7 21,9 

30-60 13,8 8,1 14,8 

IV 0-30 11,8 10,6 20,6 

30-60 13,9 10,2 15,9 

V 0-30 11,7 9,6 16,2 

30-60 13,3 11,0 28,7 

VI 0-30 11,2 9,8 15,9 

30-60 13,7 10,3 23,7 

VII 0-30 11,3 11,9 18,1 

30-60 13,9 14,9 15,9 

VIII 0-30 11,9 7,0 28,9 

30-60 13,7 15,4 15,7 

IX 0-30 11,5 10,3 11,7 

30-60 13,1 14,1 10,5 

Cultura porumb 
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Control 0-30 13,1 6,0 9,4 

30-60 10,9 2,7 9,8 

I 0-30 12,7 3,7 24,8 

30-60 10,8 12,8 16,1 

II 0-30 13,2 10,2 14,5 

30-60 11,5 17,7 16,1 

III 0-30 13,6 15,1 14,1 

30-60 11,9 14,7 20,5 

 Prin urmare, hidrostabilitatea redusă este o trăsătură inerentă a evoluției cernoziomurilor 

în condiții de agrogeneză. În baza rezultatelor obținute a fost elaborat modelul conceptual al 

ierarhiei agregării-structurării în condiții de algalizare. Conform acestuia în cadrul ierarhiei 

proceselor de formare a agregatelor structurale procesul de formare a agregatelor demarează de 

la procesele de interacțiune a particulelor elementare minerale cu substanțele organice de origine 

bacterială, fungică sau algaică (mai frecvent bacterial-algaică) sau cu fragmente de resturi 

bacterial-algaică în faze incipiente de descompunere și conduc la formarea microagregatelor. 

Ultimele, la rândul lor, interacționează între ele și formează macroagregate. Legăturile dintre 

acestea sunt asigurate de substanțe organice, mai frecvent polizaharide, de origine vegetală sau 

bacterial-algaică. Legăturile mai pot fi asigurate de rădăcinile plantelor. Dezvoltarea modelului 

conceptual al ierarhiei agregatelor scoate în evidență un șir de legități privind dependența dintre 

structura agregatică și cantitatea și calitatea substanțelor organice :  

- Degradarea structurii solului decurge succesiv: macroagregatele se desfac în microagregate. 

Ultimele la rândul lor se desfac în particule elementare. În acest sens, întregul lanț de degradare a 

structurii poate fi examinat ca un proces de sporire a energiei de dispersare aplicată solului. 

- Conținutul de carbon în agregatele structurale variază în funcție de condițiile perioadei de 

vegetație și speciile de alge aplicate pentru algalizare. 

- Macroagregatele sunt formate din microagregate legate prin substanțe organice aglutinate. 

- Substanțele humice sunt concentrate, predominant în agregatele bulgăroase, grăunțoase și 

pulvurulente.  
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4. Rezumat 

a. 2015 

 A fost studiată structura taxonomică a algoflorei edafice a solului protejat din localităţile 

Bardar şi Chiştelniţa care constă din aproximativ 130  de specii. În algoflora studiată din solurile 

din serele s. Bardar au predominat algele cianofite şi xantofite urmate de diatomee. Au fost 

efectuate experimente în condiţii de producere în teren protejat în scopul evidenţierii rolului 

algelor azotfixatoare Nostoc flagelliforme, Calothrix gracilis, Tolypotrix distorta. în sporirea 

roadei tomatelor şi castraveţilor. Algalizarea solurilor cu alge cianofite are efect pozitiv asupra 

înfloririi şi recoltei finale a legumelor în condiţii de seră. În scopul stabilirii efectului stropirii 

plantelor de tomate cu extractul algelor  Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc gelatinosum 

au fost experimentate soluţiile de diferită concentraţie. Din datele obţinute s-a observat că cea 

mai înaltă recoltă a fost stabilită în urma stropirii plantelor cu extractul de 3% atât a algei 

Cylindrospermum licheniforme, cât şi în cazul extractului algal de Nostoc gelatinosum. Pe fond 

de fertilizare organică sub influenţa algelor azotfixatoare procesele de structurare mai intensiv 

decurg în stratul 0-10 cm. Stabilitatea hidrică redusă a structurii este determinată şi de faptul că 

în condiţii de seră, prin irigare, umiditatea este menţinută în permanenţă la nivelul capacităţii de 

câmp, necreându-se premise pentru compactarea agregatelor. Straturile nutritive din cadrul 

spaţiilor protejate examinate dispun de cadru ecopedologic favorabil pentru dezvoltarea algelor 

fixatoare de azot în sol.  

a. 2016 

 În rezultatul analizelor algologice a solurilor s-a constatat că în perioada rece a anului 

vegetează 27 şi respectiv 24 specii dintre care predomină algele cianofite şi diatomee. În solurile 

din experimentul de stabilire a condiţiilor optime de umiditate au fost depistate 40 specii, 

predominarea filumului Xantophyta - 17 sau 42,5%, urmate de Cyanophyta – 14, sau 35% din 

diversitatea totală şi 12,5% îi revine filumului Chlorophyta cu dezvoltarea a 5 specii. În urma 

prelucrării rezultatelor s-a constatat ca cea mai optimă umiditate a solului care stimulează 

acumularea azotului biologic fixat de algele cianofite este de 40%, iar doza de algă planificată la 

această umiditate se recomandă a fi de 6 kg/ha. În scopul obţinerii biomasei de alge cianofite au 

fost iniţiate experimente privind optimizarea costului biomasei. Astfel, s-a utilizat fertilizantul 

chimic „Nitroamofos” (NPK). Cele mai optime concentrații s-au dovedit a fi cele de 0,5 g/l şi 1 

g/l care au permis obținerea celei mai înalte cantități de biomasă algală (00,65±0,02-0,68±0,02 

g/l). A fost elaborat conceptul ,,Locul algelor cianofite în constituirea fertilității solului,,. 

Conform acestuia algele cianofite au un rol multilateral în constituirea fertilității solului și se 

realizează prin interrelații și interacțiunicu alți factori de funcționare a ecosistemului sol și este în 

funcție de starea inițială a solului și trendul evolutiv. Asociațiile de alge cianofite participă la 

procesele de integrare-agregare a substanțelor solului în agregate bulgăroase și grăunțoase. 

a. 2017 

 În rezultatul studierii algoflorei edafice s-a evidențiat că în loturile cu administrare de 

biofertilizanţilor algali se dezvoltă intens speciile de alge din încrengătura Cyanophyta, urmate 

de cele din încrengăturile Xantophyta şi Bacillaryophyta şi Chlorophyta. Utilizarea biomasei 

algelor cianofite în calitate de biostimulator al germinării semințelor de tomate şi castraveți 

contribuie la majorarea procesului de germinare cu 18,19-20,87%, iar răsadul apărut din 
semințele tratate inițial are o tendință de creştere mai intensă, după care are o culoare verde 

închise a tulpinii şi frunzelor precum şi un  diametru a tulpinii mai mare  (de 1,8 ori comparativ 

cu lotul de control) şi se atestă apariția mai rapidă a florilor.  Administrare biofertilizanţilor 

algali contribuie la majorare înălțimii plantelor experimentate, la creşterea numărului de roșii la 

o plantulă (de 0,89-1,21 ori), la îmbunătățirea caracteristicilor fizice şi chimice ale solului. A 

obținută în cultură axenică specia de algă cianofită fixatoare de azot Anabaena constricta 

(Szafer) Geitler. S-a determinat că de la 4,5 până la 15 % din substanțelor organice mobile 

purtătoare de azot provin din descompunerea resturilor organice de origine algogenă. 

Biofertilizanții algali contribuie la stimularea descompunerii celulozei cu 3,8 – 4,5%, menținerea 

activității biologice a solului pe parcursul perioadei uscate şi nu permit  intensificarea proceselor 

de descompunere a humusului din sol. În condiții neirigate activitatea biofertilizanţilor algali este 

de 4-6 ori mai mică. 
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a. 2018 

 Sa stabilit că biomasa algelor cianofite Nostoc gelatinosum şi Anabaena variabilis, în 

doză optimă,  poate fi utilizate în calitate de germinator biologici a semințelor de grâu (specia 

Triticum aestivum) cu influență biostimulatoare, caracterizată prin accelerarea procesului de 

germinare a semințelor de grâu  (în loturile în care au fost tratate semințele, germinarea era mai 

mare de 1,60-2,80 ori faţă de cele netratate şi totodată mai rapidă). Stimularea creșterii în 

înălțime a plantulelor (în variantele cu semințe tratate lungimea plantulelor era cu 7,42-7,93 cm 

mai mare comparativ cu lotul de control). Sau cultivat în masă algele cianofite fixatoare de azot 

Nostoc gelatinosum, N. linckia, Calothrix gracilis şi Cylindrospermum licheniforme pe un mediu 

nutritiv cu un sinecost relativ redus, optimizat şi sa determinat cantitatea de biomasă obținută în 

decursul a 30 de zile. A fost selectată, cercetată şi elaborat pașaportul specii algei cianofite 

fixatoare de azot Nostoc punctiforme (Kützing) Hariot. Sau realizat cercetări practice în condiții 

de câmp deschis care au avut scop de a studia influența aplicării biofertilizanţilor algali la 

cultivarea florii soarelui (Helianthus annuus)  şi a porumbului (Zea mays), sa demonstrat că 

biofertilizanții algali contribuie la stimularea creșterii în înălțime a planelor şi la majorarea 

recoltei. Sa constata că aplicarea biofertilizanţilor algali contribuie la îmbunătățirea 

caracteristicilor biologice, a proprietăților fizice şi chimice a solului la restabilirea stării acestuia. 

a. 2019 

 Sa realizat optimizarea a două medii nutritive sintetice noi în baza de fertilizanţi chimici, 

numite mediul „Diamofos” şi mediul „Amofos” utilizate pentru cultivarea algelor cianofite 

fixatoare de azot Nostoc gelatinosum şi N. linckia în scopul obţinerii biomasei algale ieftine 

aplicată în calitate de biofertilizant. A fost elaborată tehnologia integră de cultivare industrială şi 

obţinere a biomasei algelor cianofite fixatoare de azot Nostoc gelatinosum şi N. linckia. Sa 

stabilit că aplicarea biofertilizanţilor algali pe sol contribuie la modificarea benefică a algoflorei 

solurilor prin dezvoltarea intensivă predominantă a algelor din încrengătura Cyanophyta, urmate 

de cele din încrengăturile Chlorophyta, Xantophyta şi Bacillaryophyta. Sa stabilit că aplicarea în 

calitate de biofertilizant a algei cianofite fixatoare de azot specia Nostoc flageliforme se atestă 

înlăturând speciile de alge indigene. Algalizarea solurilor cu alga Calothrix elenkini nu a 

provocat modificări semnificative în structura algoflorei edafice. Sa determinat faptul că solurile 

cu diferită structură granulometrică se caracterizează printr-un complex specific de specii 

dominante. Sa constatat că aplicarea biofertilizanţilor algali experimentați la cultivarea în câmp 

deschis a  florii soarelui (Helianthus annuus) influențează pozitiv asupra plantelor contribuind la 

majorarea înălţimii acestora cu 11,99-14,32 cm şi a productivității cu până la 300 kg/ha 

comparativ cu variantele de control. Utilizarea biofertilizanţilor algali experimentați la cultivarea 

în câmp deschis a porumbului (Zea mays) are efect pozitiv asupra plantulelor şi contribuie la 

majorarea înălţimii lor cu până la 8 cm şi la sporirea cantitativă a știuleților cu 0,67-0,93 t/ha, iar 

a boabelor cu 0,42-0,57 t/ha. A fost obținută în cultură unialgală tulpina algei Chlorella vulgaris 

Beyerinck, care este valoroasă și poate fi utilizată în agricultură, farmacologie, cosmetologie, 

protecția mediului etc. Sa determinat că la aplicarea biofertiliyanţilor algali la cultivarea 

plantelor de cultură se atestă îmbunătăţirea considerabilă a proprietăţilor fizice a solului. 
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5. Concluzii 

1. Experimentele iniţiate în scopul evidenţierii rolului algelor cianofite asupra plantelor de 

tomate confirmă o influenţă pozitivă chiar de la prima etapă de dezvoltare a plantulelor.  

2. Regimul de iluminare influenţează direct asupra procesului de fixare biologică a azotului 

realizat de algele cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk şi Cylindrospermum 

licheniforme (Bory) Kütz.  

3. Lumina naturală contribuie la intensificarea procesului de fixare biologică a azotului 

atmosferic la algele cianofite Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc gelatinosum, iar regimul 

de întuneric duce la inhibarea procesului de fixare biologică a azotului atmosferic.  

4. Fixarea biologică a azotului realizată de algele cianofite Cylindrospermum licheniforme şi 

Nostoc gelatinosum este un proces reversibil autoreglabil. 

5. Algele cianofite contribuie la optimizarea circuitului elementelor biofile în sol şi sporirea 

rentabilităţii fertilizanţilor minerali şi organici.  

6. Solurile din serele gospodăriilor „AŢ ZIM” SRL şi „Fruct Agro Com” SRL au pH-ul cuprins 

între 7,59 – 7,69; iar umiditatea 5,96 - 7,28 %, cantitatea ionului nitrat oscilează de la 17,4 la 

42,5 mg/100g sol, iar cantitatea ionului de amoniu a fost în intervalul 54,10 – 58,6 mg/100g.  

7. În rezultatul prelucrării algologice a probelor colectate din terenurile preconizate pentru 

experimentele planificate pentru anul 2015 au fost evidenţiate 52 specii de alge edafice.  

8. Din regiunea de nord ţării au fost colectate probele care au fost analizate şi de unde au fost 

selectate în cultură pură patru specii noi de alge azotfixatoare: Nostoc verrucosum, Nostoc 

punctiforme, Tolypothrix distorta şi Calothrix marchica. 

9. S-a demonstrat că suspensia algală de 0,5% - 1% Cylindrospermum licheniforme şi Nostoc 

gelatinosum contribuie la accelerarea germinării seminţelor iar perioada favorabilă de tratare este 

de 6 ore. În rezultat plantulele au o creştere mai accelerată.  

10. Algoflora solurilor din serele s. Chiştelniţa în care se dezvoltă plantulele experimentate este 

diversă şi predominată de xantofite, diatomee şi cianofite. 

11. Straturile nutritive din cadrul spaţiilor protejate examinate dispun de cadru ecopedologic 

favorabil pentru dezvoltarea algelor fixatoare de azot în sol. 

12. Algoflora solurilor din serele s. Chiştelniţa este constituită din 53 de specii ce aparţin la 31 

genuri, 22 familii, 16 ordine şi 7 clase, dintre care cea mai înaltă diversitate au clasele 

Hormogoniophyceae cu 16 specii şi Xanthophyceae - 14 specii. Spectrul ecobiomorfelor este 

predominat de formele ecologice P precum şi  X. Majoritatea speciilor sunt sensibile la secetă şi 
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temperaturi sporite, ceea ce se explică prin faptul că în seră sunt create condiţiile optime de 

umiditate, care permit dezvoltarea abundentă a plantelor de cultură şi a biotei din sol. 

13. Cele mai bune rezultate în stimularea creşterii tomatelor au fost obţinute în lotul de tratare 

timp de 6 şi 12 ore şi stropirea plantulelor cu suspensiile algelor 1% Cylindrospermum 

licheniforme şi Nostoc gelatinosum. 

14. Procesul de fixare biologică a azotului realizat de alga Nostoc flagelliforme este influenţat de 

concentraţia de mediu nutritiv extras şi înlocuit. Odată cu majorarea cantitativă a azotului extras 

din mediu nutritiv se intensifică procesul de acumularea a lui în mediu nutritiv.  

15. Procesul de fixare biologică a azotului realizat de alga Nostoc flagelliforme este un proces 

reversibil autoreglabil.  

16. Pe fond de fertilizare organică sub influenţa algelor azotfixatoare procesele de structurare 

mai intensiv decurg în stratul 0-10 cm. Stabilitatea hidrică redusă a structurii este determinată şi 

de faptul că în condiţii de seră, prin irigare, umiditatea este menţinută în permanenţă la nivelul 

capacităţii de câmp, necreându-se premise pentru compactarea agregatelor. 

17. Tratarea seminţelor timp de 24 ore în extractele algelor Cylindrospermum licheniforme şi 

Nostoc gelatinosum şi stropirea ulterioară a plantelor cu suspensie algală conduce la sporirea 

recoltei tomatelor. 

18. Cea mai bună recoltă a fost obţinută în urma stropirii plantelor cu suspensie de 3% a algei 

Cylindrospermum licheniforme – ( 14,89 kg/m2) ceea ce depăşeşte pe cea din lotul martor de 

1,56 ori şi este mai sporită decât în cazul utilizării extractelor din Nostoc gelatinosum. Recolta 

cea mai bună la stropirea plantelor cu Nostoc gelatinosum de asemenea fost obţinută la stropirea 

cu extract de 3% când roada a crescut la 12,76 kg/m2 sau cu 134% în comparaţie cu lotul martor. 

19. În rezultatul analizelor algologice a solurilor din sere s-a constatat că în perioada rece a 

anului pe solurile studiate vegetează 27 şi respectiv 24 specii şi varietăţi intraspecifice de alge 

dintre care predomină algele cianofite şi diatomee. 

20. Valorile cantitative ale conţinutului de lipide determinat în biomasa algelor Nostoc 

punctiforme, Tolypothrix distorta, Nostoc verucosum, Calothrix marchica sunt cuprinse între 

4,77 – 7,36 % BAU. 

21. Cea mai optimă umiditate a solului care stimulează acumularea azotului biologic fixat de 

algele cianofite este de 40%, iar doza de algă planificată la această umiditate se recomandă a fi 

de 6kg/ha.  

22. În rezultatul studiilor algologice a solurilor din experimentul de stabilire a condiţiilor optime 

de umiditate pentru administrarea eficientă a biofertilizanţilor algali au fost depistate 40 specii şi 

unităţi taxonomice intraspecifice de alge cu predominarea speciilor filumului Xantophyta - 17 

sau 42,5%, urmate de Cyanophyta – 14 ,ceea ce constituie 35% din diversitatea totală şi 12,5% 

din diversitate îi revine filumului Chlorophyta cu dezvoltarea a 5 specii. 
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23. Cele mai optime concentrații a mediilor nutritive pe baza fertilizantul chimic „Nitroamofos, 

s-au dovedit a fi cele de 0,5 g/l şi 1 g/l care au permis obținerea celei mai înalte cantități de 

biomasă algală (00,65±0,02-0,68±0,02 g/l). 

24. Modificările azotului anorganic total din mediul nutritiv de cultivare a algelor din genul 

Nostoc demonstrază faptul că biomasa algală mobilizează și consumă azotul anorganic din 

mediu nutritiv ca mai apoi, cînd apare necesitatea de al consuma, să fixeze azotul din atmosferă 

și să-l transforme în azot anorganic. 

25. S-a constatat că algele cianofite influiențează procesele de funcționare a ecosistemelor prin 

interrelațiile și interacțiunile cu alți factori abiotici și biotici ai landșaftului/agrolandșaftului şi 

participă la procesele de integrare-agregare a substanțelor solului. 

26. Aplicarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biostimulator al 

germinării de inţelor de tomate, castraveţi şi grâu are efect benefic caracterizat prin germinarea 

mai rapidă a seminţelor (cu 1-2 zile), majorarea nr. de seminţe germinate şi stimularea procesului 

de creiaşzere a în înălţime a plantulelor.  

27. Administrarea biofertilizanţilor algali contribuie la majorarea numărului de roşii de 0,89-1,21 

ori la o plantulă de tomate şi intensificarea creșterii în lungime a tulpinilor tomatelor în lipsa 

fertilizanților chimici. 

28.  Aplicarea biofertilizanţilor algali contribuie la normalizarea conţinutului de azot în sol şi la 

menținerea în limite optime a pH-ului solului. În rezultatul realizării experimentelor s-a stabilit 

că concentrația azotul influențează direct creşterea plantelor în înălțime, în loturile în care 

concentrația azotului total din sol este mai mare se atestă şi o creştere mai semnificativă a 

înălțimii plantelor. 

29. Administrarea biofertilizanţilor algali contribuie stimularea dezvoltării în sol a algelor din 

filumul Cyanophyta în special reprezentanții speciilor care au fost administrate în calitate de 

biofertilizant.  

30. La cultivarea industrială a algelor cianofite fixatoare de azot Nostoc gelatinosum, N. linckia, 

Calothrix gracilis şi Cylindrospermum licheniforme pe mediul nutritiv Amofos în decursul a 30 

zile calendaristice obținem o cantitate de  420-670 g/100l biomasă algală vie. Pentru majorarea 

cantității biomasei algale se recomandă cultivarea acestora pe mediul nutritiv Z-8, care însă va 

spori considerabil sine costul biomasei algale.  

31. Admninistrarea pe sol a preparatelor de alge fixatoare de azot în calitate de 

biofertilizatori conduce la biologizarea proceselor pedofuncționale la toate nivelele ierarhice de 

organizare structural-funcțională a ecosistemului sol.  

32. La administrarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant se 

atestă acumularea azotului biologic în sol și intensificarea proceselor de formare și de acumulare 



127 

a humusului cu sporirea conținutului de substanțe humice mobile ușor mineralizabile cu rol 

decisiv în nutriția plantelor și agregarea-structurarea solurilor. 

33. Aplicarea biofertilizanţilor algali contribuie la  susținerea și intensificarea activității 

biologice a mezofaunii nevertebrate a solului. Intensificarea mecanismelor coprogene de 

agegare-structurare a stratului agrogen. Formarea de biotopuri care asigură autoafânarea solului, 

ameliorarea regimului aerohidric pe parcursul perioadei de vegetație și favorizează pătrunderea 

rădăcinilor plantelor de cultură în straturile inferioare ale profilului solului. 

34. La administrarea biomasei algelor cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizant se 

produce susținerea proceselor de agregare-structurare a masei solului cu formarea preponderentă 

a agregatelor structurale ,,biogene” ,,biologic valoroase” (cu diametrul 5-1 mm) și agregatelor  

<1 mm care alcătuiesc ,,rezerva” pentru formarea structurii agronomic valoroase(10-0,25 mm) şi 

se asigură intensificarea funcției de sechestrare a carbonului organic în sol. 

35. Algele cianofite administrate în calitate de biofertilizant contribuie la intensificarea activității 

de nitrificare a solului și reducerii capacității de nitrificare a solului și reducerii capacității de 

denitrificare. Asupra capacității de descompunere a resturilor vegetale de culturi boboase algele 

fixatoare de azot, practice, nu influențează. Cantitățile de azot biologic acumulat în sol, practice, 

nu influențează capacitatea de descompunere a celulozei. 

36. În condiţiile algalizării solurilor cu alga cianofită Nostoc flageliforme, se observă schimbări 

considerabile în structura comunităţilor algale. În primul rând dispar specii de alge verzi și 

xantofite. Specia algală Nostoc flageliforme se dezvoltă intens și agresiv, înlăturând speciile 

indigene. Algalizarea solurilor cu alga Calothrix Elenkini nu a provocat modificări semnificative 

în structura algoflorei edafice. Solurile cu diferită structură granulometrică se caracterizează 

printr-un complex specific de specii dominante. 

37. Aplicarea biofertilizanţilor algali experimentați la cultivarea în câmp deschis a  florii soarelui 

(Helianthus annuus) şi a porumbului (Zea mays) influențează pozitiv asupra plantelor 

contribuind la majorarea înălţimii acestora şi a productivității. 

38. A fost obținută în cultură unialgală tulpina algei Chlorella vulgaris Beyerinck, care este 

valoroasă și poate fi utilizată în agricultură, farmacologie, cosmetologie, protecția mediului etc.  
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6.  Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO, etc.),  inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

 În perioada de realizare a proiectului dat a fost înaintat un proiect naţional pentru tineri 

cercetători cu titlul „Obținerea în cultură a noilor specii de alge cianofite”, Proiectul în cauză a 

fost câştigat şi realizat în perioada a. 2016-2017 sub conducerea dr. Sergiu Dobrojan, la 

executarea proiectului au participaţi tinerii cercetători al Laboratorului de Cercetări Ştiinţifice 

„Algologie Vasile Şalaru”. Proiectul sa finalizat cu succes în a. 2017. Proiectul a avut tangenţă la 

tema dată deoarece a avut drept scop de bază obţinerea în cultură pură noi specii de alge 

cianofite, care este şi unul din obiectivele proiectului în cauză.  
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Medalie de argint. 

22. DOBROJAN Sergiu; ŞALARU Victor; DOBROJAN Galina, Brevet nr. 4606 din 
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Articole din reviste cu factor de impact                     1,0-2,9 

1. DOBROJAN, S.; ŞALARU, V.; DOBROJAN, G. The influence of Nostoc flagelliforme 

biomass application as seed germination and foliar fertilizer for tomato plants.  Agriculture for 

life, life for agriculture, 2018 (în curs de publicare).  
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Anexa nr.3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în 

cadrul proiectului (150  de cuvinte)  
1. Studierea modificărilor structurii 

taxonomice a algoflore edafice 

parvenite în rezultatul aplicării 

biofertilizanților algali. Selectarea în 

cultură pură a algelor  cianofite 

fixatoare de azot. Aplicarea biomesei 

algelor cianofite fixatoare de azot în 

calitate de biofertilizant și 

biostimulator al creșterii plantelor și 

al germinării semințelor.  

Evidențierea impactului aplicării 

biofertilizanților algali asupra 

plantelor de cultură. Evidențierea 

condițiilor optime de umiditate pentru 

stimularea procesului de fixare 

biologică a azotului realizat de algele 

cianofite. Optimizarea mediilor 

nutritive pentru cultivarea industrială 

a algelor cianofite fixatoare de azot. 

Studierea modificărilor  indicatorilor  

fizici, chmici și biologici ai solului 

parvenite în rezultatul aplicării 

biofertilizanților algali.  

Au fost realizate toate activitățile 

planificate. Rezultatele noi obținute: 1.La 

administrarea biofertilizanților algali se 

dezvoltă intens speciile de alge din 

încrengătura Cyanophyta, urmate de cele 

din încrengăturile Xantophyt,  

Bacillaryophyta şi Chlorophyta, ceea ce 

indică că se îmbunătățește starea biotei 

algelor edafice; 2. Au fost obținute în 

cultură pură 5 tulpini noi de alge cianofite 

fixatoare de azot; 3. Sa stabilit că biomasa 

algelor cianofite utilizată în calitatte de 

biostimulator al germinării semințelor 

contrinuie la stimularea germinării 

semințelor de tomate, castraveți și grîu, 

precum și la creșterea în lungime a 

plantulelor și sporirea recolei lor; 4. Cea 

mai optimă umiditate a solului care 

stimulează acumularea azotului biologic 

fixat de alge  este de 40%, iar doza de alga 

optima de 6 kg/ha; 5. A fost optimizate medii 

nutritive ieftine care sunt aplicate pentru 

cultivarea industrial a algelor cianofite; 6. 

Administrarea biofertilizanților algali  

contribuie la majorarea numărului de roşii 

de 0,89-1,21 ori la o plantulă de tomate şi 

intensificarea creșterii în lungime a 

tulpinilor tomatelor, iar la floarea soarelui 

și porumb se majorează recolta cu 80-430 

kg/ha și respectiv 0,57-2,17 t/ha; 7) Sub 

influenţa algelor procesele de structurare 

mai intensiv decurg în stratul 0-10 cm; 8) 

Asociațiile de alge participă la procesele de 

integrare-agregare a substanțelor solului în 

agregate bulgăroase și grăunțoase; 9) La 

aplicarea biofertilizanților algali se atestă 

sporirea concentrației de azot, a activității 

de nitrificare, a carbonului, humusului, a 

mezofaunei nevertebratelor,  îmbunătățirea 

proceselor de agregare-structurare a masei 

solului cu formarea preponderentă a 

agregatelor structurale ,,biogene” ,,biologic 

valoroase”.  
II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

III. Rezultatele obţinute au o valoarea teoretică importantă caracterizată prin determinarea 

modificărilor taxonomice a algelor la administrarea biofertilizanţilor algali şi evidențierea 

legităților biologice specifice comunităților algale rezultate din administrarea biofertilizanţilor 

algali la cultivarea porumbului şi florii soarelui în condiții de teren deschi fără irigare. 
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Rezultatele obţinute au un aspect aplicativ direct şi prezintă o perspectivă de valoare pentru 

Republica Moldova şi pentru toate ţările lumii care practică agricultura ecologică. Cercetările 

privind aplicara biofertilizanților algali din biomsa algelor cianfite fixatoare de azot și influența 

acestora asupra plantelor și solului nu se  întâlnesc  în literatura de specialitate, în deosebi în 

zona Republicii Moldova, şi respectiv rezultatele date nu pot fi asociate cu alte rezultate ale 

cercetărilor ştiinţifice (prezentând cercetări de pionierat în acest domeniu). Ce ține de aplicarea 

biofertilizanților algali la stimularea germinării semințelor se întîlnesc asemenea rezultate în 

literatura de specialitate însă cele obținute de noi în cadrul proiectului sunt mai bune și mai 

importante din punc de vedere practic. Biofertilizanții algali pot fi utilizați  în cadrul agriculturii 

ecologice, la cultivarea în masă a porumbului, florii soarelui, griului, tomatelor și castraveților  

care au ca rezultat al aplicării un  impact pozitiv considerabil caracterizat prin obținerea roadei 

ecologice, îmbunătățirea calității solului şi majorarea productivității plantelor de cultură. 

Recomandăm aplicarea prezentelor rezultate ale proiectului tuturor fermierilor  naționali şi 

internaționali care practică agricultura ecologică de  cultivare a grâului, porumbului şi florii 

soarelui şi care cultivă industrial algele cianofite fixatoare de azot. 

IV. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

3481,3 mii lei 

Executată (mii lei) 

3481,3 mii lei 

V. Volumul cofinanţării (mii lei) 

VI. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

VII. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

 

VIII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

 

 

IX. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

 

X. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

XI. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

Directorul proiectului  Șalaru Victor, dr. hab., prof. univ.      __________________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                  (semnătura) 

 

Şeful laboratorului Șalaru Victor, dr. hab., prof. univ.    __________________ 

                                       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)          (semnătura                                                              

945,2 mii lei 

Colaborare de crecetare comună dintre LCȘ Algologie Vasile Șalaru și Facultatea de 

Biologie a Universității Alexandru Iona Cuza Iași, România.  

- 

- 

Infrastructura utilizată a fost cea din laboratoarele de cercetare științifică antrenate în 

realizarea proiectului care dispun de spații, tehnică și condiții necesare pentru realizarea 

cercetărilor. Totodată, a fost utilizată infrastructura din serele de cultivare a tomatelor și 

castraveților și cea din cîmpurile de cultivare a porumbului, florii soarelui și ardeilor în 

cîmp deschis.  

Nu au fost întîlnite careva dificultăţi majore de natură să facă imposibilă realizarea 

cercetărilor planificate.  

Beneficiari ai rezultatelor obţinute în cadrul proiectului dat pot fi Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale şi Mediului precum şi persoanele fizice şi cele juridice de drept privat care 

practică agricultura ecologică 


