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REZUMAT  

 

Ghizdeiul (Lotus corniculatus L.) este o specie a genului Lotus (cuprinde cca. 100 de specii) cu o mare răspândire 

geografică şi o mare plasticitate ecologică. Fiind întâlnit în multe areale cu condiţii naturale diferite. 

Prima mențiune despre valoarea ghizdeiului ca plantă furajeră în hrana animalelor este făcută în anul 1861, prima 

descriere botanică apare în anul 1597, iar denumirea științifică de Lotus corniculatus este dată de Carol Linne în anul 

1753 (DRAGOMIR, 2005). 

Din punct de vedere furajer, importanța ghizdeiului are următoare particularități: 

 Poate înlocui lucerna şi trifoiul roșu din unele zone mai puţin favorabile acestor culturi, fiind considerată 

leguminoasa cu cea mai mare adaptabilitate la diverse condiţii de climă şi sol (secetă, umiditate ridicată, soluri acide sau 

sărăturate, cu textură  grea, terenuri defrișate, etc.); 

 Capacitatea mare de autoînsămânțare, chiar şi în condiţiile unui păşunat de lungă durată (datorită gradului ridicat de 

dehiscență a păstăilor la maturitate);  

 Nu produce meteorizație în timpul consumului ca masă verde; 

 Rezistență ridicată la păşunat, fiind folosit în amestecuri pentru folosinţă mixtă sau valorificarea prin păşunat;  

 Furajul de ghizdei este mai puţin grosier, iar prin uscare, pentru producerea fânului, frunzele nu cad, ci rămân pe 

tulpini şi ramificații; 

 În perioada înfloritului deplin, unele ecotipuri de ghizdei nu sunt consumate cu plăcere de către animale datorită 

gustului său amar, ca urmare a acumulării de compuși ai acidului cianhidric care în anumite condiții pot provoca unele 

îmbolnăviri animalelor. În schimb, culoarea galbenă a florilor se transmite laptelui şi untului, care conferă acestor produse 

o calitate superioară. 

 Ameliorează însușirile fizice, chimice şi microbiologice ale solului datorită sistemului radicular bine dezvoltat şi 

capacității de fixare simbiotică a azotului atmosferic.  

Cercetările au fost efectuate în perioada 2014-2017, în laboratoarele şi câmpurile experimentale ale Centrului de 

Cercetări pentru Pajişti şi Plante Furajere, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

“Regele Mihai I al României” din Timişoara. 

Scopul cercetărilor realizate a vizat două direcții principale: 

 Studiul unor particularități morfologice ce definesc vigoarea plantelor de ghizdei şi care influențează producţia de 

fitomasa; 



              

   
 

 

 
 Studiul unor factori de natură morfologica şi tehnologică ce condiționează capacitatea de nodulare şi de fixare a 

azotului atmosferic la ghizdei. 

În perioada cercetărilor, au fost urmărite şi realizate următoarele obiective: 

 Studiul relațiilor dintre mărimea semințelor şi caracteristicile morfologice ale plantelor de ghizdei. 

 Studiul relațiilor dintre mărimea semințelor, vigoarea plantelor şi capacitatea de nodulare la ghizdei; 

 Efectul tratamentelor cu ultrasunete a semințelor asupra vigorii plantelor şi capacității de nodulare la ghizdei. 

 Efectul aplicării unor fertilizanți organici şi minerali asupra vigorii plantelor, capacității de nodulare şi asupra 

capacității de fixare biologica a azotului. 

Pentru a răspunde obiectivelor propuse materialul biologic folosit a cuprins seminţe provenite din soiul Nico de 

Lotus corniculatus care au fost selectate în șase grupe de mărime. Studiile cu privire la stabilirea relațiilor dintre mărimea 

semințelor şi efectul acestora asupra unor caracteristici de natură morfologică ale plantelor de ghizdei (greutatea 

sistemului radicular, greutatea sistemului vegetativ aerian, greutatea plantei întregi, numărul, greutatea şi culoarea 

nodozităților) s-au realizat în vase, în casă de vegetaţie. După răsărirea plantelor, în fiecare vas a rămas o singură plantă, 

asupra cărora s-au efectuat numeroase analize şi determinări biometrice, în perioada primilor ani de vegetaţie.  

Măsurătorile biometrice, privind caracterele morfologice ale plantelor (greutatea rădăcinilor, a lăstarilor, a 

numărului, greutății şi a dimensiunii nodozităților), s-au efectuat în fiecare an de vegetaţie în fenofaza de început de 

înflorire a plantelor de ghizdei. 

Datele rezultate în urma studiilor efectuate (vigoarea plantelor, numărul şi greutatea nodozităților, mărimea 

nodozităților) au fost prelucrate statistic cu ajutorul analizei varianței şi a testului DUNCAN. De asemenea, pentru a 

evidenția existente unor relații între mărimea semințelor semănate şi vigoarea plantelor și capacitatea de nodulare s-a 

efectuat şi un studiu al corelațiilor între caracterele dimensionale ale semințelor şi cele ale plantelor şi nodozităților. 

Observațiile şi determinările asupra nodozităților au fost evaluate şi prin calcularea Indexului nodular (după BEN 

REBACH, et. al., 2002). 

În vederea determinării efectului tratamentelor cu ultrasunete asupra vigorii plantelor şi a nodozităților, semințele, 

din cele șase categorii de mărime, au fost tratate cu ultrasunete de joasă frecvență, cu ajutorul unui stand experimental 

destinat tratamentelor cu ultrasunete din cadrul Laboratorului TCM al Universității “Politehnica” Timişoara. În funcție de 

intensitatea şi durata tratamentelor cu ultrasunete, au fost stabilite șase variante de tratament ultrasonic. 

Studiile cu aplicarea tratamentelor cu ultrasunete s-au realizat în vase de vegetaţie, la nivelul plantelor individuale, 

prin măsurători biometrice asupra sistemului radicular, al nodozităților şi asupra sistemului vegetativ aerian. Datele 

obținute au fost prelucrate şi analizate prin aplicarea analizei varianței. 



              

   
 

 

 
Cercetările realizate în câmpul experimental au avut ca scop stabilirea influenței sistemului de fertilizare organică şi 

minerală a ghizdeiului asupra creșterii şi dezvoltării plantelor, a capacității de nodulare, a producţiei de substanţă uscată şi 

a capacității de fixare a azotului. 

Dispozitivul experimental a fost de tip bifactorial, cuprinzând următoarele graduări: A - îngrășăminte organice (a1 

= nefertilizat, a2 = 20 t/ha gunoi de grajd, a3 = 40 t/h gunoi de grajd); B - îngrăşăminte minerale (b1 = nefertilizat, b2 = 

azotat de amoniu - N100, b3 = azotat de potasiu - N100, b4=complexe -13:10:15, b5=superfosfat - P100). 

Determinările efectuate în câmpul experimental şi în laborator au vizat următoarele: dimensionarea unor caractere 

morfologice (rădăcini, numărul şi greutatea nodozităților, sistemul vegetativ aerian), stabilirea producțiilor de substanţă 

uscată, analiza conținutului total din plante, determinarea cantității de N fixat. 

Evaluarea cantității de N fixat la variantele fertilizate cu îngrăşăminte organice şi minerale s-a realizat prin 

aplicarea metodei diferenței de azot, în două variante: Metoda propusă de ROSS et al. (2008) și Metoda propusă de 

DRAGOMIR (2012). 

Rezultatele obținute în cadrul fiecărui dispozitiv experimental a fost analizat şi din punct de vedere al stabilirii 

sistemului de corelații simple şi multiple, între variabilele determinărilor obținute. 

În literatura de specialitate, cercetările efectuate au arătat că mărimea semințelor (dimensiune şi greutate) 

influențează nu numai calitatea semințelor (germinația) dar şi creşterea vegetativă a plantelor (ADEBISI et al., 2013, 

AMBIKA et al., 2014, REZAPOUR et al. 2013). Calitatea semințelor asigură o creştere puternică a plantelor şi un nivel 

ridicat al densității şi uniformității culturilor (TERKONY, 2006). 

Semințele de ghizdei prezintă o mare variabilitate a mărimii acestora, de la seminţe cu diametrul mai mic de 0,5 

mm şi până la seminţe cu diametrul de peste 2 mm. Această diversitate de mărimi poate influenta vigoarea plantelor 

provenite din semănatul acestor seminţe, de-alungul perioadei de vegetaţie.    

În urma studiilor efectuate asupra semințelor de ghizdei folosite în cercetările noastre rezultă că mărimea semințelor 

condiționează parametrii de calitate a acestora. Astfel, semințele mai mari (cu Ø ˃ 1,41 mm) au o durată de germinație 

mai mică cu 4-6 zile decât semințele mai mici (Ø < 0,5 mm). În această direcție şi alți cercetători au stabilit existența unei 

relații pozitive între greutatea şi mărimea semințelor şi proporția de seminţe germinate (LARSEN and ANDREASEN, 

2004; EGIL, 1998).  

Analizele efectuate în perioada primelor doi ani de vegetaţie asupra plantelor individuale de ghizdei au demonstrat 

că mărimea semințelor exercită o influență pozitivă asupra greutății sistemului radicular al plantelor. Astfel, în primul an 

de vegetaţie, greutatea sistemului radicular este de 6 ori mai mare în cazul platelor provenite din seminţe foarte mari 

(folosite la semănat) față de varianta cu semințe foarte mici. Această tendință se menţine şi în anul al doilea de vegetaţie, 

unde, la variantele cu semințe  mari greutatea sistemului radicular este  de 3-5 ori mai mare decât la varianta cu seminţe 

foarte mici. 



              

   
 

 

 
După aportul factorilor, la creșterea în greutate a sistemului radicular la ghizdei, s-a constatat că mărimea 

semințelor folosite la semănat influențează în proporție de 63,8 %, anii de vegetație în proporție de 24,6 %, iar 

interacțiunea celor doi factori în proporție de 5,4 %. 

Sistemul vegetativ aerian al plantelor (lăstari, frunze, inflorescențe) este influențat, în perioada de creştere şi 

dezvoltare de vigoarea imprimată de mărimea semințelor folosite la semănat. În literatura de specialitate, studiile efectuate 

în această direcție au stabilit o relație directă între mărimea semințelor semănate şi mărimea aparatului vegetativ aerian 

(DEAPER, 1964; UNDERSANDER et al., 1993). 

Rezultatele obținute în primii doi ani de vegetaţie au evidențiat o creştere mai mare a aparatului vegetativ aerian al 

plantelor de ghizdei la variantele provenite din folosirea la semănat a unor seminţe mai mari, faţă de variantele cu seminţe 

necalibrate dimensional sau seminţe foarte mici. În primul an, în cazul  variantelor cu seminţe mari sau foarte mari, s-a 

constatat o creştere de 1-2 ori mai mare a greutății lăstarilor şi frunzelor faţă de semințele necalibrate, şi de peste două ori 

mai mare faţă de grupa semințelor foarte mici (Ø< 0.5 mm). În anul al doilea creșterea sistemului vegetativ aerian este de 

2-3 ori mai mare față de grupa semințelor mici. 

De asemenea, influența factorilor studiați asupra creșterii aparatului vegetativ se exercită diferențiat. Mărimea 

semințelor are un aport de 27,9 %, anul de vegetaţie are influenta cea mai mare (53,2 %) iar interacțiunea celor doi factori 

influențează cu 7 %. 

Observațiile şi determinările efectuate asupra întregului sistem morfologic al plantelor de ghizdei (sistema radicular 

+ sistem vegetativ aerian) confirmă rezultatele obținute şi de alți autori, în sensul existenței unei relații directe între 

mărimea semințelor, folosite la semănat, şi greutatea plantelor. 

Astfel din datele obținute se constată că la toate variantele de mărime mai mare a semințelor, cu diametrul de peste 

1,25 mm, greutatea plantelor, în cei doi ani de vegetaţie, este în medie, de peste 4 ori mai mare față de varianta cu seminţe 

foarte mici. 

La nivelul plantei întregi (sistema radicular + sistema vegetativ aerian) creşterea şi dezvoltarea este influențată de 

mărimea semințelor folosite la semănat în proporţie  de  51,1 %,  de anii de vegetaţie în proporţie de 35,2 %, iar de 

interacțiunea factorilor în proporţie de 5,2 %. 

Studiul corelațiilor a evidențiat existența unor relații directe între mărimea şi greutatea semințelor folosite la 

semănat şi unele caracteristici dimensionale ale calităţii semințelor şi vigorii plantelor de ghizdei. Astfel, în cazul mărimii 

semințelor acestea se corelează mai puternic cu germinația şi durata de germinație a semințelor (r = 0,95*şi r = 0,99**) şi 

greutatea aparatului vegetativ aerian (r = 0,95*). De asemenea, greutatea semințelor se corelează puternic cu durata de 

germinație a semințelor (r = 0,96*) și greutatea sistemului radicular și vegetativ aerian (r=0,99**). 

Ghizdeiul (Lotus corniculatus L) este considerată o specie de leguminoasă de pajişte cu un grad ridicat de 

rusticitate, datorată plasticității ecologice largi cât şi unor particularități biologice specifice (TOTH, 2013). Eficacitatea 



              

   
 

 

 
relației de simbioză  între plantele de ghizdei şi bacteriile specifice pentru această specie (Mesorhizobum loti) este 

puternic influențată de condiţiile naturale, de diversitatea tulpinilor bacteriene existente în sol şi de unele caracteristici 

morfologice ale acestei specii (BARAIBAR et al., 1999; SOTELO et al., 2011; Dragomir, 2012). 

În procesul de fixare biologică a azotului atmosferic, formarea, creşterea şi dezvoltarea nodozităților pe sistemul 

radicular al leguminoaselor constituie rezultatul relației de simbioză dintre aceste specii de plante şi bacteriile fixatoare de 

azot din sol. În această direcție, cercetările efectuate la Timişoara au evidențiat că mărimea semințelor de ghizdei, folosite 

la semănat, influențează şi capacitatea de nodulare, exprimată prin numărul şi greutatea acestora. 

Rezultatele obținute în primul an de vegetaţie demonstrează că  între mărimea semințelor şi numărul de 

nodozități/plantă există o relație directă. Astfel, în condiţiile variantelor cu seminţe mici, (= 0,5 - 1,25 mm), numărul de 

nodozități/plantă variază între 150 - 163, iar în cazul variantelor cu seminţe mari, ( > 1,26 mm) se constată o creştere 

foarte semnificativă a numărului de nodozități, de la 191 la 385, respectiv de cca. două ori. La varianta semănată cu 

seminţe neselectate dimensional, aplicată, de regulă, în tehnologia de cultivare a ghizdeiului, numărul mediu de 

nodozități/plantă este de 170. 

Studiile efectuate în anul al doilea de vegetaţie evidențiază o scădere a numărului de nodozități, în medie cu 40 %, 

ca urmare a factorilor externi ce influențează capacitatea de nodulare (condiţiile de climă, de sol şi de tehnologie). 

Diferențele între variante se mențin şi în acest an, iar variația numărului de nodozități are valori între 60 - 91, la grupa de 

seminţe mici, şi între 162 - 274 la grupa de seminţe mari şi foarte mari. 

Analiza factorilor studiați a evidențiat că asupra  numărului de nodozități, mărimea semințelor are influenta cea mai 

mare (80,4 %), urmat de influenta anului de vegetaţie (13,9 %) şi a interacțiunii factorilor (3,7 %). 

Greutatea nodozităților constituie un indicator important de apreciere a capacității de nodulare la speciile de 

leguminoase. În literatura de specialitate există puține studii ce se referă la variația greutății nodozităților/plantă în funcție 

de mărimea semințelor folosite la semănat (DRAGOMIR, 2012). 

Masa nodozităților/plantă creşte în funcție de mărimea semințelor. Astfel, în primul an de vegetaţie s-a constatat o 

creştere foarte semnificativă a greutății nodozităților de la 47 - 88 mg/plantă, în cazul variantelor de mărime mică a 

semințelor, la 135 - 212 mg/plantă la variantele cu seminţe mari. 

În anul al doilea de vegetaţie, ca şi în primul an, se menţine diferența de greutate a nodozităților între cele șase 

variante de seminţe de mărimi diferite. Astfel, în acest an masa nodozităților variază între 45 - 62 mg/plantă, la variantele 

cu seminţe mici, şi între  83 - 128 mg /plantă, la variantele cu seminţe mari. 

Masa nodozităților la speciile de leguminoase perene nu este constantă  în timpul perioadelor de vegetaţie. Aceasta, 

de regulă, scade, ca şi numărul de nodozități, de-alungul anilor de vegetaţie, în funcție de condiţiile naturale staţionale şi 

de modul de tehnologie şi valorificare aplicate leguminoaselor (DRAGOMIR,  2012). În cazul ghizdeiului s-a constatat 



              

   
 

 

 
că, în medie, în primul an greutatea nodozităților a fost de 128 mg/plantă, iar în anul al doilea a scăzut cu circa 40%, 

respectiv la 80 mg/plantă. 

În comparație cu numărul de nodozități unde mărimea semințelor folosite la semănat, a avut un aport mai mare 

asupra acestei însușiri (80,4 %), în cazul greutății nodozităților  mărimea semințelor a influențat în proporţie de numai 

63,5 % greutatea nodozităților. Totodată, anii de vegetaţie au avut un aport de 22,3 %, iar interacțiunea celor doi factori a 

influențat cu numai 7,5 %. 

Evaluarea capacității de nodulare constituie o metodă indirectă de apreciere, a capacității de fixare biologică a 

azotului la speciile de leguminoase. În acest sens, determinarea numărului de nodozități şi raportarea acestuia faţă de 

dimensiunile biometrice ale plantelor reprezintă una dintre căile de estimare a acestei particularități specifice acestor 

culturi. În condiţiile studiilor efectuate la cultura de ghizdei, s-a evidențiat relația dintre vigoarea plantelor şi capacitatea 

de nodulare, prin raportarea numărului de nodozități formate la greutatea sistemului radicular, sub influenta mărimii 

semințelor folosite la semănat. 

Determinările efectuate în primul an de vegetaţie au arătat că mărimea semințelor nu a influențat semnificativ 

raportul dintre numărul de nodozități şi greutatea sistemului radicular. 

În anul al doilea de vegetaţie mărimea raportului între numărul de nodozități şi greutatea plantelor este mult mai 

scăzută faţă de primul an, în condiţiile în care greutatea rădăcinilor creşte dar scade numărul de nodozități/ plantă. 

Ponderea mărimii nodozităților a înregistrat diferențe semnificative între variantele de mărime a semințelor folosite 

la semănat. Din acest punct de vedere, proporția de nodozități mici a avut valorile cele mai ridicate, cu limite cuprinse 

între 38 % şi 76 %, funcție de mărimea semințelor folosite la semănat. Proporția cea mai ridicată de nodozități mici (76 

%) a fost determinată în cazul variantei de seminţe foarte mici, iar cea mai scăzută (38 %) la varianta cu seminţe foarte 

mari. Diferențele calculate faţă de variantele cu seminţe foarte mici sunt semnificative statistic, în sensul că  în toate 

variantele cu folosirea la semănat a unor seminţe cu mărime mai mare, scade ponderea nodozităților mici în favoarea 

nodozităților mijlocii şi mari. 

În funcție de mărimea semințelor semănate, proporția de nodozități mijlocii a avut valori cuprinse între 17% 

(varianta cu seminţe foarte mici) şi 40% (varianta cu seminţe foarte mari). În comparație cu grupa de seminţe foarte mici, 

la toate celelalte grupe de mărime a crescut, foarte semnificativ, proporția de nodozități mijlocii pe rădăcinile plantelor de 

ghizdei. 

Proporția de nodozități mari, din numărul total de nodozități formate, a fost mai scăzută, cu limite cuprinse între 7% 

(varianta cu seminţe foarte mici) şi 22% (varianta cu seminţe foarte mari). Faţă de variantele cu seminţe neselectate sau 

seminţe foarte mici, creşterea ponderii semințelor mari este foarte semnificativă, ceea ce sugerează că în tehnologia de 

cultură a ghizdeiului calibrarea semințelor constituie o măsură importantă, cu efecte directe asupra creșterii şi dezvoltării 

plantelor. 



              

   
 

 

 
În funcție de cele trei categorii de nodozități formate pe rădăcinile plantelor, în urma studiilor efectuate, rezulta că 

mărimea semințelor (folosite la semănat) are o influență puternică, diferențiată, astfel: formarea de nodozități mici este 

condiționată de mărimea semințelor în proporţie de 44,31%; categoria de nodozități mijlocii în proporţie de 34,14%; 

categoria de nodozități mari în proporţie de 54,96 %. 

Studiul creșterii şi dezvoltării plantelor de ghizdei, în anul al doilea de vegetaţie (la prima recoltă), a evidențiat 

existente unei corelații directe între dezvoltarea sistemului radicular şi numărul de nodozități formate, dată de valorile 

calculate ale coeficienților de determinație (r²=0,13) şi de corelație (r = 0,36***). Contribuția capacității de dezvoltare a 

sistemului radicular la creşterea numărului de nodozități/plantă este de 13%. 

În perioada formării nodozităților, la plantele de ghizdei există o relație directă între numărul de nodozități şi masa 

nodozităților, evidențiată de cei doi parametri determinați: coeficientul de corelație (r=0.27***) și coeficientul de 

determinație (r²=0.074). 

Corelația multiplă, stabilită între sistemul radicular, numărul de nodozități și masa nodozităților, demonstrează o 

relație strânsă între aceste însușiri ale plantelor de ghizdei. 

Cercetările efectuate evidențiază efectul de lungă durată a mărimii semințelor folosite la semănat, combinat cu 

aplicarea tratamentelor cu ultrasunete la aceste semințe, atât asupra vigorii plantelor cât și asupra capacității de nodulare a 

plantelor de ghizdei. Specia Lotus corniculatus L.  este cunoscută ca o plantă cu o proporție ridicată de semințe tari (ST).       

Semințele tari sunt semințe viabile cu embrionul din interior încă în stare de vitalitate dar la care pătrunderea aerului și 

apei din exterior este îngreunată de stratul de celule “dure” de la periferia pericarpului . În funcție de parametrii 

tratamentelor cu US, cât și de parametri fizici ai semințelor tratate cu US înainte de semănat, s-a constatat o influență 

pozitivă asupra germinației acestor semințe, aceasta prin facilitarea distrugerii stratului de celule periferice “tari” si 

activarea embrionului prin pătrunderea apei si a oxigenului în interiorul semințelor.  

Folosirea ultrasunetelor, aplicate asupra semințelor, la diferite intensități și perioade de timp, influențează direct nu 

numai capacitatea de germinație a semințelor ci și structura morfologică a plantelor de ghizdei. Astfel, în comparație cu 

varianta martor netratată, la toate cele 6 variante de tratamente cu ultrasunete s-a constatat o creștere foarte semnificativă a 

greutății plantelor, cu sporuri cuprinse intre 22-46%  

Stadiul interacțiunilor dintre mărimea semințelor și tratamentele cu ultrasunete evidențiază o relație sinergică între 

acești factori, manifestată foarte semnificativ în cazul grupelor mai mari de semințe selectate. În acest caz, s-au evidențiat 

interacțiunile dintre grupa de semințe foarte mari și aplicarea ultrasunetelor cu intensitate de 1,74 W/cm
2 

, timp de 20 s, 

unde s-a realizat greutatea cea mai mare de creştere a sistemului radicular, de 11,70 g/plantă, față de varianta martor 

(semințe neselectate dimensional și netratate cu ultrasunete).  

În condițiile diferențierii aplicării tratamentelor cu ultrasunete, în funcție de intensitatea și timpul de expunere a 

semințelor, în cazul sistemului vegetativ aerian s-a constatat că, față de varianta martor (netratată), greutatea cea mai mare 



              

   
 

 

 
s-a înregistrat la variantele de intensitate mai scăzută a ultrasunetelor (intre 0,11 -  0,98 W/cm

2 
) și un timp de expunere de 

60 secunde. La aceste variante de tratament creșterea în greutate a fost cu cca 19 % mai mare. 

Prin aplicarea combinată a factorilor (mărimea semințelor și tratamentele cu ultrasunete) s-a constatat o creștere mai 

mare a greutății sistemului vegetativ aerian la grupa de semințe foarte mari, în special la interacțiunea cu aplicarea 

ultrasunetelor la nivelul de intensitate mai scăzută (0,11 W/cm
2  

) și un timp de expunere de 60 de secunde. În acest caz, 

creșterea în greutate a fost cu 66 % mai mare. 

Influența unilaterală a tratamentelor cu ultrasunete asupra plantelor de ghizdei s-a manifestat mai puternic la 

folosirea undelor sonore la intensități mai mici, dar la un timp de expunere mai mare. 

Aplicarea unilaterală a undelor ultrasonice asupra semințelor de ghizdei a avut un impact direct asupra capacității 

de nodulare. Rezultatele obținute demonstrează că intensitatea și durata tratamentelor cu ultrasunete influențează formarea 

nodozităților. Astfel, în comparație cu varianta netratată, numărul cel mai mare de nodozități (90 - 97  față de martor cu 76 

nodozități/plantă) s-a înregistrat la variantele cu aplicarea ultrasunetelor cu intensitate mai mică (0,11-0,98 W/cm
2 
) dar cu 

durata de expunere mai mare (60 secunde). 

Studiile efectuate au demonstrat că asupra capacității de nodulare, tratamentele cu ultrasunete a semințelor, înainte 

de semănat, influențează și capacitatea de nodulare a plantelor de ghizdei, în mod diferențiat, în funcție de mărimea 

semințelor. Astfel, în privința numărului de nodozități s-a constatat  un efect mai puternic al ultrasunetelor, în cazul 

variantelor cu semințe foarte mici (a2) și semințe mijlocii (a4).  În acest caz numărul maxim de nodozități (428 

buc/planta) s-a înregistrat la varianta cu semințe foarte mici, tratate cu ultrasunete (b5), a căror intensitate a fost de 1.74 

W/cm
2 

și durată de expunere de 40 secunde. La aceeași variantă de mărime a semințelor, dar la aplicarea undelor sonore 

cu intensitatea de 2.72 W/cm
2 
, timp de 60 secunde, s-au obținut un număr de nodozități de 307 bucăți/plantă. În funcție de 

cele 42 de interacțiuni studiate, tratamentele cu ultrasunete au realizat o creștere a numărului de nodozități de 4-5 ori mai 

mare față de variantele netratate, respectiv de la 15-80 nodozități/plantă la 68-428 nodozități/plantă, în funcție de 

intensitatea undelor sonore, timpul de expunere și mărimea semințelor. 

Efectul tratamentelor cu ultrasunete a fost evidențiat și asupra greutății nodozităților în limite foarte largi, funcție de 

mărimea semințelor și mărimea parametrilor undelor ultrasonore: între 22,65 - 108,5 mg/plantă la semințele neselectate; 

21,68 - 180,64 mg/plantă la semințele foarte mici; 31,75 -55,47 mg/plantă la semințele mici; 32,94 - 113,08 mg/plantă la 

semințele mijlocii; între 71,60-185,80 mg/plantă la semințele mari și între 20,04 -137,98 mg/plantă la semințele foarte 

mari. Greutatea maximă de nodozități s-a înregistrat la aplicarea tratamentelor cu unde ultrasonore (cu intensitatea de 0.98 

W/ , timp de 60 secunde) asupra semințelor de mărime mare. 

Ultrasunetele aplicate asupra semințelor de ghizdei au o influență pozitivă asupra nodozităților și prin scăderea 

ponderii nodozităților mici din numărul total de nodozități formate. Astfel, dacă la varianta martor proporția de nodozități 



              

   
 

 

 
mici este, în medie, de 50 bucăți, în cazul tratamentelor cu ultrasunete, numărul nodozităților mici se reduce cu 2 - 6 %, în 

funcție de intensitatea și durata de expunere la tratament. 

Interacțiunea factorilor studiați (mărimea semințelor și tratamentele cu ultrasunete) ierarhizează și proporția de 

nodozități după mărimea acestora. Astfel, în cazul ponderii de nodozități mai mici, proporția mai mare a acestora (70%) s-

a înregistrat la varianta cu semințe mici, tratate cu ultrasunete cu intensitatea de 1,74 W/  și timpul de expunere de 40 

secunde, iar proporția cea mai scăzută (39%) la varianta semințelor mijlocii, tratate cu unde ultrasonore cu intensitatea de 

1.74 W/  și cu timpul de menținere de 80 secunde. 

În condițiile tratamentului cu ultrasunete s-a constatat o reducere a ponderii nodozităților de mărime mijlocie cu 

numai 1- 4 % față de martori în funcție de intensitatea și timpul de expunere a semințelor la ultrasunete. 

În cazul influenței interacțiunilor factorilor asupra ponderii de nodozități de mărime mijlocie, efectul tratamentelor 

cu ultrasunete s-a manifestat mai puternic în cazul variantei cu semințe foarte mari, limitele de variație fiind cuprinse între 

45 - 50 %, în funcție de parametri undelor ultrasonore. 

Aplicarea unilaterala a tratamentelor aduce o creștere de 1- 4 % a proporției de nodozități mari față de varianta 

martor. Aceste diferențe sunt asigurate statistic. 

Ponderea nodozităților mari, ca urmare a influenței mărimii semințelor și a tratamentelor cu ultrasunete, a 

înregistrat valori cuprinse intre 16 - 37 %. Proporția cea mai ridicată, între 26 - 37 %, s-a determinat la variantele cu 

semințe mari si foarte mari, în condițiile aplicării ultrasunetelor cu următorii parametri: b2 = 0,98 W/  + 60 s sau b4 = 

1,74 W/ + 20 s.  

În medie, aplicarea tratamentelor cu ultrasunete asupra semințelor de ghizdei a dus la creșterea nodozităților, pe 

grupe de mărimi astfel: 41% nodozități mici față de 53% la varianta netratată cu ultrasunete (Mt);  32% nodozități mijlocii 

față de 27% la Mt și 27% nodozități mari față de 20% la Mt. 

În condițiile în care se raportează  greutatea rădăcinilor la numărul de nodozități formate, raportul cel mai mare, de 

0,162, s-a obținut la grupa de semințe foarte mari, care a realizat o creștere de 22,7 % față de varianta cu semințele 

neselectate dimensional. Dacă raportarea se face față de grupa cu semințe foarte mici, creșterea este de 80 %. 

Tratamentele cu ultrasunete, la toate variantele, au realizat diferențe mai mari față de martor ale rapoartelor dintre 

greutatea sistemului radicular și numărul de nodozități.  

Interacțiunea factorilor evidențiază o creștere semnificativă a raportului dintre greutatea rădăcinilor și numărul de 

nodozități în variantele aplicării tratamentelor cu ultrasunete la variantele cu semințe selectate din grupele mari și foarte 

mari .  

Fertilizarea organică cu gunoi de grajd are o influență favorabilă asupra leguminoaselor, ca urmare a aportului 

materiei organice ce favorizează condiţiile de fertilitate a solului și a conținutului de azot organic eliberat prin 



              

   
 

 

 
descompunerea îngrăşămintelor. În cazul ghizdeiului s-a constatat că aplicarea gunoiului de grajd influențează pozitiv 

producţia de substanţă uscată în cei doi ani studiați. Astfel în primul an producţia a crescut, faţă de martor, cu 17,1 % la 

aplicarea dozei de 20 t/ha gunoi, şi cu 41,5 % la doza de 40 t/ha, sporuri asigurate distinct semnificativ. 

În anul al doilea de producţie se menţine efectul fertilizării cu gunoi de grajd, iar producţia de substanţă uscată este 

mai mare decât în primul an, cu o creştere, faţă de martor, cu 20,9 %, la aplicarea dozei de 20 t/ha, şi de 49,7%, la doză de 

40 t/ha 

Rezultatele obținute privind aplicarea unor îngrăşăminte minerale la ghizdei confirmă, în general, studiile efectuate 

în domeniul de specialitate cu privire la efectul acestora asupra speciilor de leguminoase. Astfel, la ghizdei, în primul an 

de vegetaţie, fertilizarea cu azotat de amoniu a dus la o scădere ușoară a producţiei de substanţă uscată. În cazul aplicării 

azotatului de potasiu, creşterea producţiei este nesemnificativă, însă s-a constatat o creştere semnificativă a producţiei la 

aplicarea superfosfatului, cu un sport de 12,7 % 

În anul al doilea de producţie, toate cele patru tipuri de îngrăşăminte minerale au dus la o ușoară creştere a 

producţiei, mai mare la aplicarea îngrăşămintelor complexe şi a superfosfatului. 

Aplicarea combinată a fertilizanților organominerali potențează producţia de substanţă uscată în cei doi ani de 

producţie. În primul an, combinația dintre gunoi de grajd (40 t/ha) şi superfosfat a realizat producţia cea mai mare (12,77 

t/ha SU), cu un spor, faţă de martor, de 22 %, distinct semnificativ. În anul al doilea, aceeași combinație, a realizat o 

producţie de 13,80 t/ha, cu un spor semnificativ de 25 %. 

În vederea realizării unui studiu complex şi mai bine fundamentat științific, privind influența aplicării 

îngrăşămintelor organice şi minerale la ghizdei, cercetările au vizat şi influenta acestora la nivelul plantelor individuale, 

prin determinarea unor indici de natură morfologică (greutatea sistemului radicular şi a sistemului vegetativ aerian) ce 

caracterizează, în general, vigoarea plantelor. 

Aplicarea unilaterală a îngrăşămintelor organice, sub formă de gunoi de grajd, a influențat pozitiv creşterea şi 

dezvoltarea plantelor de ghizdei, atât la nivelul sistemului radicular cât şi la sistemul vegetativ aerian. Astfel, faţă de 

varianta martor (nefertilizat) creşterea, la nivel de plată întreagă, a fost cu 55 % mai mare la varianta fertilizată cu 20 t/ha, 

şi cu 76 % la varianta cu 40 t/ha. 

Formarea nodozităților pe rădăcinile plantelor de leguminoase se declanșează ca urmare a unui semnal declanșat de 

anumite substanțe (flavonoide) şi factorii Nod, între rădăcinile plantelor şi bacteriile fixatoare de azot (MOHAMED 

2016). În acest sens, ghizdeiul conține între 50 - 65 mg/g de flavonoide, formate, în principal din glicozide (De RIJKE et 

al., 2004). Factorul Nod este o moleculă secretată de bacteria fixatoare de azot pentru inducerea formării de nodozități pe 

rădăcinile plantelor, fiind specific fiecărei specii de leguminoasă (GEURTS et al; 2005). Acest factor determină 

organogeneza nodozităților şi declanșează procesul de infecție şi colonizare a plantelor (LONG, 1996). 



              

   
 

 

 
Capacitatea de nodulare şi fixarea azotului este limitată de o serie de factori naturali şi de natură tehnologică, ca 

urmare a influenței pe care o exercită acești factori, atât asupra bacteriilor fixatoare de azot cât şi a speciilor de 

leguminoase. 

Studiile efectuate asupra capacității de nodulare la ghizdei au arătat că există diferențe mari între variantele 

fertilizate cu îngrăşăminte organice şi minerale, atât în privința numărului de nodozități cât şi al greutății acestora. 

Aplicarea îngrăşămintelor organice a stimulat formarea nodozităților şi creşterea acestora în greutate. Din datele 

prezentate în Tabelul 8.7 rezultă că, faţă de varianta martor, prin aplicarea dozei de 20 t/ha gunoi de grajd, creşte cu 30% 

numărul de nodozități/plantă şi cu 22% greutatea lor. Prin dublarea dozei la 40 t/ha, s-a realizat o creştere cu 56% la mai 

mare a numărului de nodozități şi cu 55% a greutății acestora. 

Studiile efectuate demonstrează că îngrășămintele pe bază de azot aplicate (azotatul de amoniu şi azotatul de 

potasiu) inhibă capacitatea de nodulare la ghizdei. Astfel, faţă de varianta martor, aplicarea azotatului de amoniu reduce 

cu 37 % numărul de nodozități şi cu 21 % greutatea acestora. Prin comparație, aplicarea îngrăşămintelor complexe 

influențează pozitiv numărul de nodozități (o creştere de 12 % faţă de martor), iar superfosfatul duce, de asemenea, la 

creşterea numărului de nodozități (cu 2,9 %). În același timp, aceste două tipuri de îngrăşăminte, influențează pozitiv şi 

greutatea nodozităților. De altfel, studiile de specialitate au evidențiat că o creştere a concentrației de fosfor în sol 

favorizează o dezvoltare mai mare a nodozităților şi o creştere a conținutului de azot din plantele de leguminoase 

(SULTENFUSS and DOYLE, 1999). De asemenea, potasiul contribuie la o bună creştere a numărului de nodozități şi a 

mărimii acestora (DIBB, 1998). 

Fixarea biologică a azotului atmosferic este un proces natural de mare importanță în toate ecosistemele naturale sau 

cultivate. Multitudinea de factori care influențează acest proces determină şi aprecieri foarte variate asupra estimării 

cantitative a azotului fixat, la care se adăugă şi performanta metodelor de determinare a azotului fixat (Dragomir, 2012). 

Studiile realizate estimează că la nivel global cantitatea de azot fixat variază între 70 - 175 milioane tone/an, din care: 

leguminoasele cultivate fixează în jur de 35 - 40 milioane tone; iar pajiştile cca. 45 milioane tone (PAUL, 1978; BURNS 

and HARDY, 1975; BROCKWELl et al., 1995; VANCE, 1997). 

În anul al doilea de vegetaţie, ca urmare şi a creșterii producţiei de SU, după metoda Ross et al. (2009), cantitatea 

estimată este mai mare la variantele cu fertilizare organică (206 - 274 kg/ha), faţă de fertilizarea minerală cu limite 

cuprinse între 41- 75 kg/ha, în condiţiile în care varianta martor a înregistrat valori între 154 - 165 kg/ha. Dintre 

îngrășămintele organice se remarcă efectul negativ pe care îl are aplicarea îngrăşămintelor cu azot, la care, cantitatea de N 

fixat a înregistrat valoarea cea mai scăzută (între 41- 47 kg/ha), iar cea mai ridicată valoare s-a constatat la aplicarea 

superfosfatului, cu 75 kg/ha 

Estimarea cantității de Nfixat, după % Ndfa existent în literatură de specialitate pentru Lotus corniculatus L., 

evidențiază o cantitate de Nfixat mai mare, în limite cuprinse între 157 - 198 kg/ha la aplicarea îngrăşămintelor organice şi 

între 125 - 177 kg/ha la aplicarea îngrăşămintelor minerale, în primul an de producţie. În anul al doilea, cantitatea estimată 



              

   
 

 

 
a înregistrat valori între 196 - 247 kg/ha la variantele cu îngrăşăminte organice şi între 97 - 112 kg/ha la cele cu 

îngrăşăminte minerale (Tabelul 8.11). 

Rezultatele medii obținute (metodele de determinare şi anii de producţie), privind cantitatea estimată de Nfixat, au 

evidențiat următoarele: 

 Varianta martor (nefertilizată) fixează circa 140 kg/ha N; 

 Variantele fertilizate cu gunoi de grajd fixează între 170-216 kg/ha; 

 Variantele fertilizate cu îngrăşăminte minerale fixează între 87-129 kg/ha; 

 La aplicarea îngrăşămintelor cu azotat de amoniu s-a obținut cea mai scăzută cantitate de Nfixat (87 kg/ha), faţă de 

îngrășămintele complexe NPK (116 kg/ha) şi cele cu superfosfat (129 kg/ha). 

În majoritatea cazurilor, cercetările efectuate în acest domeniu evidențiază o scădere puternică a formării 

nodozităților şi a cantității de Nfixat la speciile de leguminoase sub influenta dozelor ridicate de îngrăşăminte minerale cu 

azot (Dragomir, 2012). În această direcție, cercetările efectuate de OLIVIERA et al. (2004) la lucernă au arătat că, 

indiferent de doza de azot aplicată, procesul de fixare a azotului a fost inhibat. Astfel, la doză de 450 kg/ha aplicată pe 

cultura de lucerna capacitatea de nodulare a scăzut cu 60% şi activitatea nitrogenazică cu 62%.  

 


