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INTRODUCERE 

 

Urbanizarea accentuată a României, precum şi creşterea exigenţelor Comunităţii 

Europene cu privire la valorificarea deşeurilor municipale, impune găsirea unor soluţii 

pentru reintroducerea în sistemele de producţie agricole a nămolurilor orăşeneşti. 

Nămolul orăşenesc reciclează o serie de elemente nutritive indispensabile creşterii 

plantelor, conservă rezervele de minerale fosfatice pe care se bazează în prezent 

prepararea îngrăşămintelor fosforice, îmbunătăţeşte proprietăţile fizice, chimice şi 

biologice ale solului,  considerat ca o adevărată staţie biologică de epurare pentru aceste 

produse reziduale orăşeneşti. Valorificarea în agricultură a nămolurilor orăşeneşti este 

determinată atât de lipsa tot mai mare a îngrăşămintelor chimice şi creşterea continuă a 

preţului acestora, cât şi de lipsa gunoiului de grajd datorat scăderii efectivelor de animale 

din România, în condiţiile în care solul necesită cantităţi sporite de îngrăşăminte pentru 

obţinerea unor producţii ridicate, stabile şi eficiente. 

 

 

CAPITOLUL I 

NOŢIUNI GENERALE DESPRE NĂMOLURILE OR ĂŞENEŞTI 

 

Cantităţile de nămol care rezultă din staţiile de epurare sunt tot mai mari de la an 

la an, necesitând găsirea unor soluţii viabile pentru neutralizarea lor.  

În ultimii ani, pe plan mondial, s-a atins un nivel critic în privinţa acumulării unor 

cantităţi uriaşe de reziduuri urbane, care în principal au trei surse majore: industria, 

canalizarea şi igienizarea, acestea fiind colectate de la staţiile de epurare, activitatea 

gospodărească şi stradală, reziduurile fiind colectate din puncte speciale de predepozitare. 

În urma unor calcule făcute, s-a estimat ca fiecare locuitor produce 800 kg nămol 

orăşenesc (95% apă), sau 25-40 kg materie uscată pe an, cu unele mici variaţii între ţări. 
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CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE N ĂMOLURILOR OR ĂŞENEŞTI 

 

 În determinarea valorii lor nutritive, agronomice şi comerciale, caracteristicile 

chimice ale nămolurilor au rol decisiv în cunoaşterea stării de „sănătate", adică a 

nivelului de nocivitate şi/sau toxicitate în raport cu diferiţii compuşi. Din punct de vedere 

chimic aceste materiale se caracterizează printr-un nivel ridicat de heterogenitate, care 

este determinat de numărul mare de compuşi, de caracterul lor dinamic şi de intervalele 

largi în care variază caracteristica respectivă. 

 Deşi valoarea fertilizantă a nămolului este în general recunoscută, generalizarea 

utilizării sale în agricultură întâmpină unele obiecţii care privesc aspecte igienico-sanitare 

cât şi prezenţa unor elemente nedorite ca de exemplu: compuşi ai metalelor grele, 

pesticide şi unele substanţe organice nedegradabile. 

 

CAPITOLUL III 

SIMBIOZE FIXATOARE DE AZOT MOLECULAR 

 

Conceptul de simbioză se referă la viaţa împreună a unor organisme deosebite, 

indiferent de efectul benefic sau dăunător asupra unuia sau a celor doi parteneri al acestei 

asociaţii. Conceptul de simbioză este o coabitare de lungă durată a două (sau mai multe 

specii) care trăiesc în imediata apropiere şi care dobândesc beneficii reciproce din 

interacţiunea lor. Simbioza poate apărea în interacţiunea dintre două microorganisme sau 

un microorganism şi un macrosimbiot. 

          Preocupările  cu privire la creşterea producţiei de proteine vegetale şi animale, 

concomitent cu intenţia de a reduce cantitatea de îngrăşăminte produse pe cale industrială 

sunt legate în primul rând de găsirea unor noi posibilităţi de exploatare pe care le oferă 

plantele leguminoase; utilizarea mai judicioasă a culturilor de leguminoase  pentru  

rezolvarea deficitului proteic, se bazează pe faptul că o parte din membrii acestei familii, 

realizează simbioze cu bacteriile fixatoare de N2,din genul Rhizobium. 
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                       CAPITOLUL IV 

OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT 

Scopul principal al tezei de doctorat îl constituie:   

 1.  evaluarea posibilităţii utiliz ării n ămolurilor de la staţia de epurare Tetarom III, 

Cluj-Napoca ca fertilizanţi ai culturii de lucernă printr-o metodologie complexă 

şi precisă,   

 2. influenţa nămolurilor asupra principalilor parametrii microbiol ogici şi 

enzimologici ai solurilor cu monitorizarea efectelor asupra mediului 

înconjurător.  

Pentru realizarea cercetărilor întreprinse în cadrul acestei teme au fost stabilite o serie 

de obictive ce vizează:   

1. Influenţa aplicării n ămolurilor or ăşeneşti asupra productivit ăţii şi calităţii 

furajului la lucern ă: 

� caracterizarea din punct de vedere chimic, a modului în care materialul utilizat 

(nămolul provenit de la staţia de epurare), corespunde din punct de vedere tehnic 

Normelor tehnice în Ord. 344/2004 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 

� calcularea indicelui de toleranţă a nămolurilor provenite de la staţia de epurare 

Tetarom III, Cluj-Napoca asupra culturii de lucernă; 

� evaluarea efectului fertilizării cu nămol asupra producţiei de masă verde, substanţă 

uscată (SU) şi calităţii furajului la lucernă în  condiţiile ecopedologice ale 

câmpului experimental de la Bolduţ. 

2. Influenţa aplicării n ămolului orăşenesc asupra însuşirilor solului:  

� caracterizarea principalelor însuşiri fizice, chimice şi biologice ale solului din 

câmpul experimental, în conformitate cu metodologia de analiză a solurilor 

elaborată de către ICPA Bucureşti; 

� evaluarea acumulării metalelor grele în sol ca urmare a aplicării a diferite doze de 

nămol provenit de la staţia de epurare Tetarom III din Cluj-Napoca. 

3. Influenţa aplicării n ămolului orăşenesc asupra indicilor microbiologici:  
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� evaluarea efectului fertilizării cu nămol asupra respiraţiei si evaporaţiei solului; 

� evaluarea efectului fertilizării cu nămol asupra cantităţii de azot fixat simbiotic;   

� studiul proprietăţilor morfologice şi tinctoriale ale rizobiilor. 

 

CAPITOLUL V 

MATERIAL ŞI METOD Ă 

 

Experienţele care au vizat atingerea obiectivelor propuse în teza de doctorat s-au 

desfăşurat atât în câmpul experimental de la Bolduţ, cât şi în cadrul laboratoarelor de la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în laboratorul 

disciplinei de Cultura Pajiştilor şi a Plantelor Furajere şi în laboratorul de Microbiologie, 

precum şi în cadrul Departamentului de Zootehnie GxABT al Universităţii Liège. 

 Materialul biologic folosit în cadrul experimentelor noastre a fost lucerna 

(Medicago sativa L.) soiul Mădălina, soi creat la  Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare Fundulea (INCD).  

 Semănatul lucernei s-a efectuat în primăvara anului 2010 cu SUP-29 tractată la 

tractorul U650 la adâncimea de 1,5-2 cm la o distanţă între rânduri de 12,5 cm. De 

asemenea, aplicarea nămolului s-a efectuat în tranşă unică în primăvara anului 2010. 

Norma de sămânţă a fost de 20 kg/ha cu care s-a făcut o bună acoperire a 

terenului, iar buruienile care au răsărit în urma lucernei nu au mai putut stânjeni cultura 

de bază. 

Experienţele au fost amplasate după metoda dreptunghiului latin în 4 repetiţii cu 8 

variante randomizate după cum urmează: V1- martor, V2 - 20 t/ha nămol, V3 - 30 t/ha 

nămol, V4 - 40 t/ha nămol,  V5 - 60 t/ha nămol, V6 - 20 t/ha gunoi de grajd, V7 - 40 t/ha 

gunoi de grajd, V8 - 60 t/ha gunoi de grajd. 

Câmpul experimental a fost împărţit în 8 variante cu 4 repetiţii, ficare varianta 

masurând 40 m2 (8x5m). Varianta 1 a fost nefertilizata, fiind varianta martor, iar 

variantele 2,3,4 şi 5 au fost tratate cu nămol orăşenesc în diferite doze şi variantele 6,7 şi 

8 au fost fertilizate cu gunoi de grajd provenit de la ferma Bolduţ. 

 Nămolul utilizat provine de la epurarea apelor uzate ale municipiului Cluj-

Napoca, fermentat în prealabil în metatancuri şi uscat pe paturi timp de 8 luni având 
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următoarele caracteristici: 3,56% N, 2330 ppm P, 816 ppm K şi un pH de neutru 7,40. 

Analizele chimice ale nămolului şi caracterizarea profilului de sol s-au efectuat la 

O.S.P.A. Cluj-Napoca. Variantele au fost cosite manual, în momentul când plantele au 

ajuns la fenofaza dorită, iar recolta de pe fiecare variantă fiind cântărită pentru a 

determina recolta de masă verde. Pentru determinările de calitate  făcute în laborator s-au 

luat probe de recoltă de 100 g, cu ajutorul unui prelevator de probe, pentru ca acestea să 

fie cât mai omogene. În paralel cu aceste lucrări s-au efectuat lucrări de întreţinere cum ar 

fi curăţarea cărărilor şi eliminarea buruienilor.  

  

 5.1. DETERMINAREA CANTITĂŢII DE SUBSTANŢĂ USCATĂ (SU) 

Probele de lucernă obţinute în câmpul experimental de la Bolduţ în anii 2010-2011 

au fost folosite pentru determinarea conţinutului de substanţă uscată (SU). Aceste probe 

au fost prelevate odată cu coasele executate pentru determinarea producţiei de masă 

verde.  

 În vederea calculării producţiei de SU, probele de lucernă recoltate au fost 

macinate cu moara Grindomix-200, după care au fost uscate la etuvă timp de 6 ore la 

temperatura de 600C. Au fost recoltate probe din toate variantele şi repetiţiile 

experimentate, fiecare probă cântărind 100 g. După uscarea la etuvă probele au fost 

recântărite în vederea calculării producţiei de SU. 

 

 5.2. DETERMINAREA CALITĂŢII FURAJULUI  

Pentru determinarea calităţii furajului de lucernă,  la fel ca şi în cazul determinării 

conţinutului de substanţă uscată probele au fost prelevate odată cu coasele executate 

pentru determinarea producţiei de masă verde. Determinarea calităţii furajului de lucernă 

s-a efectuat prin metoda clasică de analiză a calităţii furajului pentru următorii parametrii: 

proteină, celuloză, lignină, digestibilitate, ADF şi NDF. 

  

 5.3. DETERMINAREA TALIEI PLANTELOR 

 Măsurarea taliei plantelor s-a efectuat direct în câmpul experimental, cu ajutorul 

unui metru de grădină, atât în fenofaza de îmbobocire, cât şi în fenofaza de înflorire 
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precum şi în fenofaza de formare a seminţei înainte de efectuarea coaselor respective 

pentru determinarea producţiei de masă verde.  

 

5.4. DETERMINAREA INDICELUI DE TOLERANŢĂ  

Indicele de toleranţă reprezintă raportul între producţia obţinută în solul tratat şi 

producţia obţinută în solul netratat şi evidenţiază impactul tratamentului asupra nivelului 

de producţie. 

  

 5.5. DETERMINAREA INFLUENŢEI NĂMOLULUI ASUPRA ÎNSUŞIRILOR 

SOLULUI 

În vederea descrierii tipului genetic de sol, au fost prelevate probe şi analizate sub 

aspectul însuşirilor fizice şi chimice, la începutul perioadei de experimentare şi anual pe 

parcursul acesteia pentru stabilirea profilului de sol, culorii, textură, humus, compactitate, 

neoformaţiuni şi pH. Probele de sol au fost prelevate din următoarele orizonturi genetice: 

Ap (0-20 cm), Atp (20-32 cm), 2Abk (32-48 cm), bB1k (48-73 cm), bB2k (73-92 cm), 

Ck (92-120 cm) şi au fost analizate în vederea determinării însuşirilor fizice ale solului în 

cadrul laboratorului de la  Oficiul pentru studii Pedologice şi Agrochimice Cluj-Napoca 

(OSPA). 

 

 5.6. DETERMINAREA RESPIRAŢIEI ŞI EVAPORAŢIEI SOLULUI  

În cadrul experimentului nostru de la Bolduţ, pentru monitorizarea respiraţiei şi 

evaporaţiei solului am utilizat un sistem dinamic închis conceput de firma PP System din 

SUA (CIRAS 2). 

 

 5.7. DETERMINAREA CANTITĂŢII DE AZOT FIXAT SIMBIOTIC (NFB) 

În cadrul experimentelor noastre din câmpul experimental de la Bolduţ s-au 

determinat următoarele:  

1. cantitatea de azot fixat simbiotic la lucernă, în condiţiile folosirii prin cosire 

(NFBc); 

2. rata zilnică de fixare a azotului la cultura de lucernă (RzNFB); 

3.  rata medie anuală de fixare a azotului (RmaNFB) raportată la SU 
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Pentru calcularea cantităţii de azot fixat bilogic s-a folosit metoda regresiilor 

bazate pe producţia de SU, utilizandu-se formula de calcul stabilită în 2003 de 

CARLSSON şi HUSS DANELL. Astfel formula de calcul pentru determinarea azotului 

fixat simbiotic la cultura de lucernă este următoarea: 

NFBc = 0,013 x SU+12,3, unde  

NFBc reprezintă cantitatea de azot fixat în condiţii de folosire prin cosire, 

SU reprezintă substanţa uscată. 

Pentru determinarea ratei zilnice de fixare a azotului la cultura de lucernă am 

utilizat următoarea formulă: 

RzNFB = NFB/L%, unde 

NFB reprezintă cantitatea de azot fixat biologic (kg/ha), 

L%  reprezintă proporţia de lucernă din compoziţia floristică (care este 100% în 

cazul variantelor noastre). 

Pentru determinarea ratei medii anuale de fixare a azotului raportat la SU s-a 

utilizat formula: 

RmaNFB = NFB/SU, unde 

NFB reprezintă cantitatea de azot fixat biologic (kg/ha), 

SU reprezintă cantitatea anuală medie de substanţa uscată (t/ha). 

 

  5.8. DETERMINAREA ACTIVITĂŢII SIMBIOTICE A SOLULUI  

Pentru derminarea efectului fertilizării cu nămol orăşenesc asupra parametrilor 

microbiologici şi enzimologici ai solului, cu referire specială asupra bacteriilor fixatoare 

de azot din genul Rhizobium, am utilizat metoda Gram sau metoda diferenţială. 

 

CAPITOLUL VI 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

6.1. INFLUENŢA APLICĂRII NĂMOLURILOR ORĂŞENEŞTI ASUPRA 

PRODUCTIVITĂŢII ŞI CALITĂŢII FURAJULUI LA LUCERNĂ  
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 În anul 2010 cele mai mari producţii de SU s-au înregistrat în variantele tratate cu 

40 şi respectiv 60 t/ha nămol orăşenesc (9,16 şi respectiv 9,10 t/ha SU cu o diferenţă de 

1,69 şi respectiv 1,63 t/ha SU faţa de varianta martor netratată). În cazul variantelor 

fertilizate cu gunoi de grajd, cea mai mare mai mare producţie s-a înregistrat în varianta 

fertilizată cu 40 t/ha cu o producţie de 8,88 t/ha SU prezentând o diferenţă de 1,41 t/ha 

faţă de varianta martor nefertilizată. 

La aceeaşi doză aplicată, 40t/ha nămol respectiv 40 t/ha gunoi de grajd, în anul I 

se remarcă un spor de producţie mai însemnat în cazul nămolului (9,16 t SU/ha faţă de 

8,88 t SU/ha la aplicarea gunoiului de grajd), situaţie care se menţine şi în anul al II-lea 

(11,63 t SU/ha la aplicarea a 40 t/ha nămol şi 11,32 t SU/ha la aplicarea a 40 t/ha gunoi 

de grajd). 

 În anul 2010 s-au obţinut sporuri foarte semnificative (în variantele tratate cu 40, 

60 t/ha nămol şi 40 t/ha gunoi de grajd) faţă de martor şi distinct semnificative (în 

variantele fertilizate cu 20, 30 t/ha nămol şi 20, 60 t/ha gunoi de grajd) faţă de martor.  

În anul 2011 cele mai mari producţii de SU s-au înregistrat în variantele tratate cu 40 t/ha 

nămol orăşenesc şi 40 t/ha gunoi de grajd (11,64 şi respectiv 11,33 t/ha SU cu o diferenţă 

de 3,27 şi respectiv 2,96 t/ha SU faţa de varianta martor netratată). La aceste doze 

echivalente de 40 t/ha gunoi de grajd şi nămol orăşenesc se obţine o diferenţă de 0,31 t/ha 

SU în favoarea variantei tratate cu nămol orăşenesc. 

 În anul 2011  în toate variantele experimentate s-au obţinut sporuri de producţie 

foarte semnificative faţă de varianta martor nefertilizată, sporuri cuprinse între 2,18 t/ha 

SU (în varianta tratată cu 20 t/ha nămol orăşenesc) şi 3,27 t/ha SU (în varianta fertilizată 

cu 40 t/ha nămol orăşenesc).  

În vederea determinării  calităţii furajului rezultat din cultura de lucernă semănată 

în câmpul experimental de la Bolduţ s-au obţinut probe analitice de laborator prin 

divizare şi s-au analizat pentru controlul organoleptic, botanic, fizic sau chimic (proteină 

brută, conţinutul de NDF, conţinutul de ADF, lignina, digestibilitatea). Fiecare analiză a 

fost făcută după metoda clasică şi după metoda NIR. Pentru determinarea calităţii 

furajului obţinut s-au prelevat probe de 100 g de lucernă, acestea fiind omogenizate şi 

analizate. 
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Tehnica NIRS a devenit în ultima perioadă o metodă de determinare a calităţii 

furajului extrem de utilizată, fiind o metodă foarte elegantă şi precisă.  

Modelul matematic a fost construit pe baza PLS (Partial Least Squares), utilizând 

algoritmul MPLS (Modified PLS) utilizând tehnica de preprocesare derivativă 1 în 5 

puncte; SMOUTH 1 în 5 puncte şi cross-validare (Leave-one-out). Programul utilizat a 

fost ISI-Monitor V. 1.50.e. 

Analizând datele experimentale obţinute la fertilizarea cu nămol de la staţiile de 

epurare orăşeneşti, asupra calităţii furajului de lucernă se poate constata, că, fertilizarea 

cu nămol nu determină modificări ale conţinutului de proteină, ADF, NDF, lignină, faţă 

de lucerna nefertilizată, iar aceşti parametrii de calitate se înscriu în limitele normale 

pentru specia luată în studiu.  

 În plus, analizand calitatea furajului  în condiţiile fertilizarii cu nămol orăşenesc, 

comparativ cu fertilizarea organica cu gunoi de grajd se constată că fertilizarea cu nămol 

nu produce modificări ale compoziţiei chimice a furajului de lucernă nici în comparaţie 

cu aplicarea gunoiului de grajd, doar cu o  excepţie: conţinutul în proteină este mai scăzut 

faţă de martor, diferenţa fiind doar seminificativă, la doze mari de nămol de 60 t/ha. 

Rezultatele obţinute după primul an de aplicare a nămolurilor confirmă datele 

obţinute de catre alţi cercetători, care arată că, în primul an de la aplicarea nămolurilor, 

compoziţia chimică a lucernei a fost puţin influenţată.   

În cazul nămolului orăşenesc utilizat în tratarea lucernei de la Bolduţ şi provenind 

de la staţia de epurare Tetarom III Cluj - Napoca nu se constată fenomene de toxicitate 

deoarece metalele grele existente în nămol se încadrează în limitele maxime admise.  

Lucerna tratată cu diferite doze de nămol orăşenesc prezintă o toleranţă bună 

deoarece raportul dintre producţia obţinută în solul tratat cu nămol de la staţiile de 

epurare şi producţia obţinută în solul netratat depăşeşte valoarea 1.  

 

6.2. INFLUENŢA APLICĂRII NĂMOLULUI ORĂŞENESC ASUPRA ÎNSUŞIRILOR 

SOLULUI  

 

Profilul genetic de sol din câmpul experimental de la Bolduţ este un profil 

trunchiat prin eroziune de suprafaţă, iar din acest motiv nu se pot face aprecieri 
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pedogenetice concludente. Totuşi se pare că orizontul Bt este moştenit de la un sol care a 

fost ulterior acoperit de materiale mai recente (dovada ar fi discontinuitatea conţinutului 

de nisip). Această situaţie pune problema existenţei unei depuneri eoliene fine în Câmpia 

Transilvaniei (cel puţin în zona Turda), fapt nesemnalat până în prezent. Orizontul B are 

un conţinut de argilă semnificativ mai mare decât orizontul de la suprafaţă pentru a fi 

considerat Bt şi a da profilului un indice de diferenţiere texturală de 1,2. Invadarea cu 

carbonaţi pare să fie legată parţial atât de condiţia locală (culme expusă unei 

evapotranspiraţii intense), cât şi de defrişarea vegetaţiei forestiere din Câmpia 

Transilvaniei. Se pare că şi eroziunea a contribuit la recarbonatarea profilului. 

Prin distribuirea nămolului pe terenurile agricole solul este folosit ca treaptă finală 

de epurare. Mecanismele de tratare potenţială în sol includ: o reţinere pur mecanică, 

oxidare biologică, schimbul de ioni, precipitare chimică, absorbţia, absorbţia şi asimilarea 

de către plante şi organismele vii. Aşadar, solul reprezintă o staţie biologică cu toate 

treptele de tratare, iar capacitatea lui de a prelucra substanţele organice depinde de 

proprietăţile sale şi condiţiile climatice. Aceasta presupune că nu se poate depăşi un 

anumit grad de încărcare a solului cu produse reziduale fără a se afecta proprietăţile sale 

fizice, chimice sau biologice, fără a afecta producţia sau calitatea producţiei sau fără a 

reduce sau chiar anula rolul epurator al solului (DUMITRU, 1994). 

În urma aplicării nămolurilor orăşeneşti de la staţia de epurare Tetarom III din Cluj-

Napoca, rezultatele noastre confirmă datele literaturii de specialitate care arată că atât în 

primul an de la aplicarea nămolului, cât şi în al doilea an însuşirile fizice ale solului sunt 

foarte puţin influenţate. Spre exemplu, în cadrul experimentului nostru de la Bolduţ, nu 

se modifocă textura solului (argilo-lutoasă) în niciuna din variantele unde au fost aplicate 

diferite doze de nămol orăşenesc. De asemenea, în toate variantele experimentale  în cei 

doi ani 2010-2011, procentul de argilă nu prezintă diferenţe majore faţă de varianta 

martor nefertilizată (51,69% în orizontul Am şi 49,66 în orizontul Bt la varianta martor 

faţă de 50,92% în orizontul Am şi 50,14% în orizontul Bt la varianta fertilizată cu 40 t/ha 

nămol orăşenesc). 

Prin urmare, aplicarea o dată la trei ani a unor doze crescânde de nămol orăşenesc 

provenit de la staţia de epurare Tetarom III, Cluj-Napoca, respectiv a unor doze de 20, 
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30, 40, 60 t/ha nămol orăşenesc nu determină modificări ale însuşirilor fizice (nisip fin, 

nisip grosier, praf, argilă şi textură) ale solurilor nici în primul an experimental 2010 şi 

nici în al doilea an experimental 2011. 

Aplicarea nămolului orăşenesc de la staţia de epurare Tetarom III din Cluj-Napoca 

pe faeoziomul argic din câmpului experimental de la Bolduţ nu a condus la modificări 

semnificative ale însuşirilor chimice ale solului. Rezultatele noastre confirmă literatura de 

specialitate privind efectul nămolului orăşenesc asupra însuşirilor chimice ale solului. 

Spre exemplu, în cadrul experimentulu nostru, nu se modifocă semnificativ pH-ul solului 

în niciuna din variantele cu aplicare  de nămol orăşenesc (8,07 în orizontul Am şi 8,39 în 

orizontul Bt la varianta martor faţă de 8,06 în orizontul Am şi 8,41 în orizontul Bt la 

varianta fertilizată cu 40 t/ha nămol orăşenesc). De asemenea, în toate variantele 

experimentale  în cei doi ani 2010-2011, procentul de azot nu prezintă diferenţe majore 

faţă de varianta martor nefertilizată (0,24% în orizontul Am şi 0,20 în orizontul Bt la 

varianta martor faţă de 0,26% în orizontul Am şi 0,23% în orizontul Bt la varianta 

fertilizată cu 40 t/ha nămol orăşenesc). Cantităţile de fosfor (41ppm în orizontul Am şi 

12ppm în orizontul Bt la varianta martor faţă de 44ppm în orizontul Am şi 15ppm în 

orizontul Bt la varianta fertilizată cu 40 t/ha nămol orăşenesc) şi potasiu (342ppm în 

orizontul Am şi 200ppm în orizontul Bt la varianta martor faţă de 342ppm în orizontul 

Am şi 207ppm în orizontul Bt la varianta fertilizată cu 40 t/ha nămol orăşenesc) din sol 

au crescut foarte puţin în variantele cu aplicare de nămol orăşenesc. De asemenea 

procentul de humus a fost foarte puţin influenţat de aplicarea nămolurilor (4,33% în 

orizontul Am şi 3,64 în orizontul Bt la varianta martor faţă de 4,35% în orizontul Am şi 

3,67% în orizontul Bt la varianta fertilizată cu 40 t/ha nămol orăşenesc). 

Prin urmare aplicărea nămolului orăşenesc de la staţia de epurare a apelor uzate 

Tetarom III din Cluj-Napoca, în diferite doze (20, 30, 40 şi respectiv 60 t/ha nămol) nu a 

determinat modificări semnificative ale însuşirilor chimice (pH, CaCO3, azot total, fosfor, 

potasiu, humus şi greutate volumetrică) ale solului faţă de varianta martor nefertilizată 

nici în primul an experimental, 2010 şi nici în al doilea an  2011 de la aplicarea 

namolurilor orăşeneşti. 
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6.3. INFLUENŢA APLICĂRII NĂMOLURILOR ORĂŞENEŞTI ASUPRA 

INDICILOR MICROBIOLOGICI 

 

 Prima măsurare a respiraţiei solului s-a efectuat în luna iulie (19,2 0C)  a anului 

2011, iar în urma acesteia s-au înregistrat diferenţe între varianta martor şi variantele cu 

aplicare de nămol orăşenesc şi gunoi de grajd. Cele mai mari diferenţe, în ceea ce 

priveşte respiraţia solului,  s-au înregistrat în variantele fertilizate cu 40, 60 t/ha nămol 

orăşenesc şi respectiv 20 t/ha gunoi de grajd, care au fost notate din punct de vedere 

statistic foarte semnificativ. Aceste valori sunt următoarele: la varianta tratată cu 60 t/ha 

nămol, unde s-a determinat o valoare de 3,85 g/m2/h (cu o diferenţă de 0,69 g/m2/h fata 

de varianta martor), apoi varianta tratată cu 40 t/ha nămol orăşenesc cu o valoare de 3,68 

g/m2/h (cu o diferenţă de 0,52 g/m2/h faţă de varianta martor). La polul opus se situeaza 

varianta tratată cu 30 t/ha nămol orăşenesc cu o valoare a respiraţiei solului de 3,23 

g/m2/h (cu o diferenţă de 0,07 g/m2/h faţă de varianta martor). Aceste aspecte ne fac să 

afirmăm faptul că, cu cât doza de nămol este mai ridicată cu atât valorile respiraţiei 

solului sunt şi ele mai mari. 

  A doua măsurare a respiraţiei solului s-a efectuat în luna octombrie (8,8 0C) , iar 

din punct de vedere statistic, în toate variantele experimentate s-au înregistrat valori 

foarte semnificative faţă de varianta martor nefertilizată. 

 Cele mai mari valori ale respiraţiei solului în luna octombrie a anului 2011 s-au 

înregistrat în varianta tratată cu 40 t/ha nămol orăşenesc, cu o valoare de 2,78 g/m2/h (cu 

o diferenţă de 0,66 g/m2/h faţă de varianta martor) şi respectiv în varianta tratată cu 60 

t/ha gunoi de grajd, cu o valoare de 2,75 g/m2/h (cu o diferenţă de 0,63 g/m2/h fata de 

varianta martor). Cea mai mica valoare s-a observat în varianta tratată cu 60 t/ha nămol 

orăşenesc de 2,43 g/m2/h (cu o diferenţă de 0,31 g/m2/h faţă de varianta martor). 

 Fertilizarea cu gunoi de grajd în doze de 40 t/ha conduce la o valoare a respiraţiei 

solului de 2,66 g/m2/h aproximativ egala cu cea de la fertilizarea cu nămol orăşenesc  în 

doze de 20 t/ha, care a înregistrat o valoare de  2,61 g/m2/h. S-a observat faptul ca în luna 

octombrie a anului 2011, cu cât creşte doza de nămol orăşenesc, cu atât creşte şi valoare 

respiraţiei solului, excepţie face varianta tratată cu 60 t/ha nămol (cu o valoare a 
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respiraţiei solului de 2,43 g/m2/h). Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul gunoiului de 

grajd. 

Valorile azotului fixat simbiotic în variantele tratate cu nămol orăşenesc au fost 

cuprinse întrea 122,09-131,35 Kg/ha NFB, iar în variantele fertilizate cu gunoi de grajd 

au fost de la 117,02 kg/ha NFB până la 127,71 kg/ha NFB. 

Cea mai mare cantitate de azot fixat biologic s-a înregistrat în varianta tratată cu 

40 t/ha nămol şi anume 131,35 kg/ha (cu o diferenţă de 24,11 kg/ha faţă de varianta 

martor) fiind superioară variantei fertilizate cu aceeaşi cantitate de gunoi de grajd care a 

fixat 127,61 kg/ha azot (cu o diferenţă de 20,47 kg/ha faţă de varianta martor) 

înregistrându-se o valoare de 3,64 kg/ha azot în favoarea variantei tratate cu nămol, iar 

cea mai mică cantitate de azot fixat biologic s-a observat în varianta martor nefertilizată 

şi anume 109,41 ka/ha azot. 

Se dovedeşte faptul că la fertilizarea cu doze sporite de nămol orăşenesc nu  are loc o 

creştere a activităţii simbiotice a bacteriilor fixatoare de azot care să justifice economic 

aplicarea acestor doze. În ceea ce priveşte fertilizarea cu gunoi de grajd în doze de 40 

t/ha, aceasta conduce la o cantitate de azot fixat biologic egală cu fertilizarea cu 20 t/ha 

nămol orăşenesc (ambele variante  fixează o cantitate de 127,71 kg/ha azot). Dinpotrivă 

aplicarea a 60 t/ha gunoi de grajd conduce la diminuarea cantităţii de azot fixat simbiotic 

la 117, 02 kg/ha comparabilă cu varianta martor nefertilizată care fixează o cantitate de 

azot de 107,24 t/ha. Fertilizarea cu doze sporite de gunoi de grajd nu se justifică din 

punct de vedere economic şi poate împiedica fixarea simbiotică a azotului. 

 Creşterea dozei de la 40 la 60 t/ha nămol orăşenesc determină scăderea NFB-ului 

deoarece activitatea bacteriilor este inhibată de excesul de nămol.  

În al doilea an experimental 2011, la fel ca şi în anul 2010, se menţine 

superioritatea variantei tratate cu 40 t/ha nămol orăşenesc care  determină creşterea azotul 

fixat simbiotic la o valoare 163,49 ka/ha (prezentând o diferenţă de 42,51 kg/ha faţă de 

varianta martor), superioritate ce se manifestă atât faţă de celelalte variante 

experimentate, cât şi faţă de varianta fertilizată cu aceeaşi cantitate de gunoi de grajd la 

care se înregistrează o cantitate de 159,46 azot (cu o diferenţă de 38,45 kg/ha faţă de 

varianta martor), iar cea mai mică cantitate de azot  fixat biologic s-a obţinut în varianta 
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martor, 120,98 kg/ha. Din punct de vedere statistic toate variantele au fost punctate foarte 

semnificativ. 

 În anul 2011, în ceea ce priveşte cantitatea NFB se obţin diferenţe mult mai mari 

între variantele tratate cu namol oraşenesc respectiv gunoi de grajd, faţa de varianta 

martor decât în 2010, astfel cea mai mică diferenţă de NFB faţă de varianta martor s-a 

înregistrat în varianta tratată cu 30 t/ha nămol orăşenesc (28,28 kg/ha NFB), iar la polul 

opus se află varianta tratată cu 40 t/ha nămol orăşenesc care fixează 42,51 kg/ha azot. 

  

 În ceea ce priveşte fertilizarea cu nămol orăşenesc în doze de 60 t/ha, aceasta 

determină o cantitate de azot fixat biologic de 152,54 kg/ha, cantitate aproximativ egală 

cu cantitatea de azot fixat simbiotic la aplicarea aceleiaşi doze de gunoi de grajd (153,74 

kg/ha NFB). 

 Există, de altfel o legătură directă între sporul de producţie obţinut prin aplicarea 

nămolurilor şi NFB, fapt confirmat de rezultatele noastre care arată o creştere a NFB în 

toate variantele experimentate. 

 Aplicarea nămolurilor, bogate  atât în N, P, K, precum şi în microelemente 

determină creşterea eficienţei fixării simbiotice a activităţii bacteriilor fixatoare de azot şi 

prin urmare a cantităţii de azot fixat pe cale biologică. 

 În cadrul experimentului nostru ne-am propus studiul eficienţei fixării simbiotice a 

azotului la lucernă în condiţiile câmpului experimental de  la Bolduţ. Acest studiu  

presupune alături de aplicarea tehnologiilor de cultura pentru specia luată în studiu, 

monitorizarea indicilor de eficienţă a fixării simbiotice şi anume numărul rizobiilor pe 

plantă ,dimensiunea, forma şi culoarea nodozitatilor, aspectul plantelor. 

 În sistemul radicular al lucernei, unde se desfăşoară mecanismul de fixare al 

azotului atmosferic, în funcţie de intensitatea acestui proces, apar şi o serie de modificări 

de natură morfologică (marimea, forma şi numărul rizobiilor), fiziologică (capacitatea de 

absorţie a apei şi a sărurilor minerale) şi chimică (nivelul conşinutului de azot). În cazul 

culturii de lucernă s-a observat o creştere a conţinutului de azot precum şi o uşoara 

creştere a numărului şi dimensiunii rizobiilor ca urmare a aplicării nămolului orăşenesc. 

 Pentru a pune în evidenţă caracterele morfologice şi tinctoriale ale bacteroizilor s-

au realizat preparate native şi fixe. Frotiurile au fost vizualizate şi fotografiate cu 
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microscopul trinocular în sistem digital. Pe preparatele obţinute direct din nodozitate au 

apărut şi forme bacilare. Literatura de specialitate menţionează faptul că aceste forme 

sunt inactive, prin urmare nu fixează azotul atmosferic. 

 Pe baza efectelor produse asupra plantei, nodozităţile s-au clasificat în eficiente şi 

ineficiente. Cele eficiente au dimensiuni mari şi se formează la vârful rădăcinilor. 

Eficienţa funcţională a nodozităţilor este calitatea fundamentală a simbiozei. Infecţia 

plantei cu o tulpină ineficientă de Rhizobium determină epuizarea plantei prin consumul 

intens al produselor de fotosinteză. 

 Observaţiile caracterelor morfologice şi tinctoriale asupra nodozităţilor radiculare 

au fost efectuate atât în fenofaza de îmbobocire cât şi în fenofaza de înflorire a lucernei. 

 În prima parte a vegetaţiei, până la formarea nodozităţilor, atât plantele gazdă cât 

şi bacteriile de nodozităţi au nevoie de azot. Pentru ca fixarea biologică a azotului să 

înceapă mai devreme este necesar ca în sol să se găsească o cantitate relativ mică de azot 

(15-20 kg N/ha). O cantitate prea mare de azot inhibă formarea nodozităţilor, a enzimei 

bacteriene nitrogenaza. 

 În urma examinării caracterelor morfologice şi tinctoriale ale rizobiilor în fenofaza 

de îmbobocire s-a observat faptul că numărul rizobiilor este mai mic în această perioadă, 

fiind cuprins între 12 şi 20 rizobii pe plantă. Aceste bacterii  prezintă o formă oval-

alungită şi uneori sunt ramificate în două sau mai multe direcţii. Dimensiunile rizobiilor 

au valori cuprinse între 1,2 - 2,5 µm prezintând o culoare albă, alb-rozacee. 

 În urma examinării caracterelor morfologice şi tinctoriale ale rizobiilor în fenofaza 

de înflorire s-a observat o intensitate crescută a numărul de rizobii de la 39 până la 64 

rizobii pe plantă comparativ cu numărul de rizobii din fenofaza de îmbobocire. Aceste 

bacterii se formeaza în număr mare şi sunt efective în perioada activă a lucernei, iar după 

această perioadă activă numărul de nodozităţi se reduce treptat.  Rizobiile de lucernă în 

acestă fenofază au formă de bastonaş, prezentând o lungime cuprinsă între 13,5 – 19,1 

µm în anul 2010 şi respectiv 13,4 – 18,9 µm în anul 2011. 

 În faza de fixare activă rizobiile prezintă o culore roşie, roz-roşiatică conferită de 

leghemoglobină (leghemoglobina este o proteină hemică solubilă, de culoare roşie, 

prezentă numai în nodozităţile eficiente, alături de nitrogenază, leghemoglobina este 

proteina cu cea mai constantă prezenţă în simbiozele bacteriilor din genul Rhizobium cu 
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plantele leguminoase). După perioada de fixare activa, în fenofaza de formare aseminţei, 

culoarea rizobiilor devine verde, iar acestea devin inactive.  

 Atât în anul 2010 cât şi în anul 2011 a fost efectuat studiul rizobiilor de lucernă în 

fenofaza de înflorire cunoscut fiind faptul că fixarea simbiotică are cea mai mare 

intensitate la înflorirea leguminoaselor. 

 În luna mai a anului 2010 au fost analizate primele plante de lucernă, evidenţiindu-

se prezenţa nodozităţilor pe rădăcini. Bacteriile aparţinând genului Rhizobium invadează 

rădăcinile plantelor leguminoase şi induc formarea nodozităţilor. 

Cel mai mare număr de rizobii a fost înregistrat în varianta tratată cu 40 t/ha nămol 

orăşenesc cu un număr de 46  rizobii pe plantă (cu o diferenţă de 7 rizobii faţă de martor), 

iar la polul opus se situează varianta tratată cu 60 t/ha gunoi de grajd care a înregistrat un 

număr de 41 de rizobii pe plantă faţă de 39 în varianta  martor nefertilizată. 

 Fertilizarea cu doze mari de nămol (60 t/ha) inhibă formarea acestor nodozităţi. 

Fertilizarea cu gunoi de grajd, în primul an experimental nu influenţează numărul 

rizobiilor pe plantă doar la doza maximă aplicată (60 t/ha) putându-se constata o creştere 

a acestui număr. În schimb doza de 20 t/ha nu determină decât o creştere semnificativă a 

numărului de rizobii faţă de martor (42 faţă de 39). 

 Cea de-a doua analiză a bacteriilor din nodozităţi a fost efectuată la finalul lunii 

mai a anului 2011. La fel ca şi în primul an, în cazul  variantei tratate cu 40 t/ha nămol 

orăşenesc unde se înregistrează un număr de 64 rizobii pe plantă (faţă de 53 martor şi 60 

rizobii la varianta fertilizată cu aceeaşi doză de gunoi de grajd). Cel mai mic număr de 

rizobii pe plantă s-a observat în varianta fertilizată cu 60 t/ha nămol orăşenesc care a 

înregistrat un număr de 53 rizobii (neînregistrându-se nicio diferenţă faţă de martor).  

 Numărul rizobiilor în anul doi experimental, 2011  (valori cuprinse între 53-64 

rizobii pe plantă) este mai mare decât în anul 2010 (valori cuprinse între 39-46 pe plantă), 

ceea ce ne face să afirmăm faptul că efectul nămolului orăşenesc asupra bacteriilor din 

nodozităţi se face simţit mult mai bine în al doilea an de la aplicare, când se pune la 

dispoziţia bacteriilor din genul Rhizobium o cantitate însemnată de elemente minerale 

menite să susţină activitatea de fixare simbiotică. 
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În fenofaza de înflorire, concomitent cu numărarea rizobiilor s-a efectuat şi 

măsurarea microscopică a acestora în µm. Frotiurile au fost vizualizate şi fotografiate cu 

microscopul trinocular în sistem digital. 

 În anul 2010 cele mai mari dimensiuni ale rizobiilor au fost observate în varianta 

tratată cu 40 t/ha nămol orăşenesc (19,1 µm) faţă de 13,5 µm la varianta martor netratată. 

Cele mai mici dimensiuni s-au constatat în varianta tratată cu 60 t/ ha gunoi de grajd 

(13,9 µm) cu o diferenţă de 0,4 µm faţă de varianta martor. 

 Din punct de vedere statistic în toate variantele experimentate au fost punctate 

foarte semnificativ. 

 Determinarea rizobiilor în al doilea an experimental 2011 a variat la fel ca şi în 

anul 2010, iar cele mai mari dimensiuni ale rizobiilor au fost observate în varianta tratată 

cu 40 t/ha nămol orăşenesc (18,9 µm) cu o diferenţă de 5,5 µm faţă de varianta martor 

(13,4 µm). Cele mai mici dimensiuni s-au constatat în varianta tratată cu 60 t/ ha gunoi de 

grajd (14,2 µm) cu o diferenţă de 0,8 µm faţă de varianta martor. 

 

CAPITOLUL IV 

CONCLUZII PAR ŢIALE 

 

1. Valorificarea nămolurilor orăşeneşti în agricultură este o metodă eficientă de a 

înlocui fertilizarea minerală, asigurându-se în acelaşi timp, reintegrarea nămolurilor în 

circuitul materiei în natură. 

2. Datele referitoare la activitatea microbiologică din câmpul experimental de la 

Bolduţ, legate de evoluţia principalilor indici microbiologici ai solului precum şi cele 

legate de productivitatea lucernei în diferite condiţii de fertilitate arată că înlocuirea 

gunoiului de grajd cu nămolul provenit de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti 

devine o soluţie demnă de luat în considerare care poate fi justificată şi din punct de 

vedere economic. 

3. Utilizarea nămolului provenit de la staţia de epurare Tetarom III din Cluj-Napoca 

este condiţionată de conţinutului acestuia în metale grele, la culturile agricole fiind 

obligatorie analiza însuşirilor chimice, cu deosebire a conţinutului în metale grele. 
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4. La speciile agricole, aplicarea nămolurilor orăşeneşti se face cu condiţia ca indicele 

de toleranţă  sa fie supraunitar. La lucerna cultivată în câmpul experimental de la Bolduţ, 

judeţul Cluj, indicele de toleranţă calculat a avut valori ce exprimă toleranţa speciei faţă 

de dozele moderate de nămol  (40 t/ha). 

5. Fertilizarea cu nămol în doze moderate (maxim 40 t/ha) nu determină modificărea 

însuşirilor fizce, chimice şi de toxicitate asupra solului din câmpul experimental de la 

Bolduţ, judeţul Cluj. 

6. Intensitatea activităţii biologice a solului exprimată prin valori ale respiraţiei 

solului este influenţată pozitiv de fertilizarea cu nămol orăşenesc provenit de la staţiile de 

epurare. 

7. Numărul şi dimensiunea rizobiilor sunt influenţate semnificativ prin fertilizarea cu 

nămol orăşenesc. Se constată totuşi, o creştere a numărului de rizobii în cel de al doilea 

an de la fertilizarea cu nămol, corelat cu creşterea azotului fixat simbiotic (NFB). 

8. Cantitatea de NFB creşte în codiţiile fertilizării cu nămol orăşenesc la doze sporite 

(122,09-131,35 t/ha NFB) ceea ce se corelează cu sporurile de producţie obţinute. 

9. În cel de al doilea an experimental NFB are valori superioare atât la fertilizarea cu 

nămol cât şi la fertilizarea cu gunoi de grajd (149,35-163,59 t/ha NFB respectiv 151,56-

159,53 t/ha NFB) în doze moderate, dată fiind punerea la dispoziţia microorganismelor a 

unor cantităţi însemnate de micro şi macroelemente utile fixării simbiotice. 

10. Producţia de SU la lucernă este influenţată foarte semnificativ  de fertilizarea cu 

nămol orăşenesc, obţinându-se producţii de: 8,45 până la 9,16 t/ha SU în primul an 

experimental şi respectiv 10,55 până la 11,64 t/ha SU în al doilea an experimental  . Cel 

mai ridicat spor de producţie se obţine în al doilea an de la aplicarea nămolului în 

varianta fertilizată cu 40 t/ha nămol orăşenesc (11,64 t/ha SU). 

11. Fertilizarea cu gunoi de grajd a condus la obţinerea unor sporuri de producţie 

foarte semnificative din punct de vedere statistic (8,06 până la 8,88 t/ha SU în primul an 

experimental şi respectiv 10,71 până la 11,33 t/ha SU în al doilea an experimental  ). Cel 

mai ridicat spor de producţie la fertilizarea cu gunoi de grajd s-a obţinut în varianta 

fertilizată cu 40 t/ha (11,33 t/ha SU). 
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12. Calitatea furajului de lucernă nu este afectată de fertilizarea cu nămol orăşenesc de 

la staţia de epurare Tetarom III nici în primul an şi nici în al doilea an de la aplicarea 

acestuia. 
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