
Figura 3 Localizarea zonei

experimentale pe iazul de decantare

Valea Mealu (sursa: TIMMAR, proiect

98/2014 Parteneriate PN II PCCA)

Figura 4 Stație compusă din 10 lizimetre distribuite randomizat, câte cinci pentru fiecare din cele două variante

experimentale (varianta 1 - cu fungi 1% și varianta 2 cu fungi 2%)

Figura 5 Variația conținutului de clorofilă în Agrostis capillaris L. între

cele două variante experimentale și în timp

Scopul acestei lucrări este de a testa influența fungilor arbuscular micorizali (Rhizophagus

irregularis) și a biofertilizatorilor (Trifolium repens L. și Trifolium pratense L.) asupra

conductanței stomatale și clorofilei înregistrate în specia Agrostis capillaris L. var.

metallica. Designul experimental constă dintr-o stație instalată ex-situ, formată din 10

lizimetre cu tensiune ușoară, umplute cu substrat minier în structură deranjată, amendat cu

5% sol fertil, 5% biofertilizator în stare proaspătă și inoculat cu fungi în procente de 1% și

2% (variante experimentale cu cinci replicate fiecare, notate cu 1 și 2). În toate lizimetrele

s-a însămânțat A. capillaris L. (echivalentul a 20 kg/ha). S-au efectuat măsurători de

clorofilă în patru momente de timp (pe o perioadă de o lună înainte de recoltarea plantelor)

și un moment de timp pentru conductanța stomatală (cu o zi înainte de recoltarea

plantelor), pe câte zece indivizi din fiecare lizimetru. Conductanța stomatală a fost

marginal semnificativ mai mică la lizimetrele cu 2% fungi, ceea ce înseamnă o

evapotranspirație mai mică, respectiv un regim hidric îmbunătățit. De asemenea,

variabilitatea porozității între lizimetre a fost mult mai mică la varianta experimentală cu

2% fungi. Conținutul de clorofilă a variat semnificativ statistic între cele două variante

experimentale, fiind mai mare în varianta inoculată cu fungi în procent de 2%. Conținutul

de clorofilă a variat statistic semnificativ și cu vârsta plantei, având un tipar de variație

descrescător în timp. Rezultatele obținute din prima recoltă demonstrează performanța

variantei experimentale cu fungi 2% comparativ cu cea cu fungi 1%. Pentru a înțelege mai

bine efectele fungilor arbuscular micorizali și a biofertilizatorilor asupra speciei

A.capillaris L., alături de clorofilă și conductanța stomatală se vor cuantifica mai multe

trăsături funcționale (morfologice, fiziologice și biochimice). De asemenea, mecanismele

care se petrec în sistemul substrat-plantă vor fi mai bine explicate prin estimarea

evapotranspirației și prin analiza periodică a apei de percolare și a apei interstițiale.

Experimentul va surprinde în total patru recolte în sezoane diferite de vegetație și se va

derula pe durata a doi ani.
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Figura 1 Iazul de decantare Valea

Mealu, Certeju de Sus, Județul

Hunedoara, localizat în sud-estul

Apusenilor (coordonate geografice:

45°57'38.97"N, 22°58'55.39"E) (sursa:

TIMMAR, proiect 98/2014 Parteneriate

PN II PCCA).

Figura 2 Harta bazinului Certej

(adaptată după Dogaru și colab. 2009,

de către Neagoe și colab. 2019).

Variabila pH EC  U  MO  N-NH4
+ N-NO3

- N-NO2
- P-PO4

3- 

Unitatea de 

măsură 
unități de pH [µS·cm-1] [%] [µg·g-1] 

Media 5,95 1125 3,10 2,738 26,35 24,19 1,138 7,221 

StDev 0,58 368,1 0,236 0,326 7,87 12,14 1,498 0,178 

 

Tabelul 1 Caracterizarea generală fizico-chimică a substratului iazului de decantare Valea

Mealu, Certeju de Sus, județul Hunedoara

2. Caracterizarea substratului  

3. Design experimental 

Variabila As  Cd  Ni  Pb  Zn  Ca Mg Mn P 

Unitatea de 

măsură 
[µg·g-1] 

Media 258,1 7,8 105,1 162,7 796,2 768,7 14171 945,9 168,1 

StDev 46,08 0,38 51,76 50,72 58,36 67,52 1606 41,88 98,01 

 

Histogram of Raw Residuals

Dependent variable: LgChl
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Figura 6 Variația conductanței stomatale între cele două variante

experimentale

Varianta experimentală inoculată cu fungi 2% este mai eficientă decât cea cu fungi 1%: conținutul de clorofilă

este semnificativ mai mare în varianta cu fungi 2%; clorofila variază semnificativ statistic funcție de vârsta

plantelor; conductanța stomatală este marginal semnificativ mai mică în varianta cu fungi 2%.

Aceste rezultate sunt coroborate cu o tendință de scădere a biomasei uscate a plantelor, ceea ce reflectă faptul că

au beneficiat de un regim hidric îmbunătățit, datorat prezenței unui procent mai mare de 2% fungi, comparativ cu

1%. Se impune astfel, continuarea experimentului pe o durată mai mare de timp cu monitorizare constantă,

pentru a surprinde tipare de variație semnificativă și în cazul biomasei plantelor.

Figura 7a Tendința de creștere

(nesemnificativă) a biomasei

umede în cazul variantei a doua cu

2% fungi

Figura 7b Tendința de scădere

(nesemnificativă) a biomasei

uscate în cazul variantei a doua cu

2% fungi
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