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ABSTRACT: The aim of the research was to highlight the influence of industrial 

water on the germination of seeds and the development of seedlings of Pisum 

sativum L., so that the impact of these water on the plants may be assessed, in case 

of accidental spills. The analysis of polluted industrial water indicates the 

presence of Cr, Fe, Ni, Pb, Cd, Cu, and Zn concentrations higher than CMA, 

except Cd, which was below the detection limit, and Cu. On leaving the 

neutralization station, metal concentration was below the CMA, except Pb. The 

early ontogenetic stages of root development were much more sensitive to water 

pollution. For the experimental variants where the seeds were immersed in water 

treated and discharged from the neutralization station, there were no significant 

differences between the experimental variants, which also confirms the results of 

the chemical analysis. The metals absorbed by the roots were translocated into the 

stem, which affected its growth processes. Along with the increased dilution in the 

polluted water, the average stem length also increased, which was also true of the 

root growth. Root and stem growth can represent biomarkers of environmental 

pollution by metals. 
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INTRODUCERE 

 Poluarea este considerată a fi fenomenul care afectează cel mai mult mediul 
(Primack et al., 2008). A început să ia o amploare deosebită odată cu revoluţia 
industrială, iar în prezent aerul, apa şi solul sunt poluate în grade diferite, în funcţie 
de localizarea surselor de poluare. Substanţele poluante afectează structura, 
compoziţia chimică şi funcţiile organismelor, în funcţie de concentraţia poluantului 
şi de sensibilitatea organismelor, aceste modificări putând constitui biomarkeri utili 
în evaluarea impactului (Gostin, 2007). Toxicitatea metalelor poate determina 
scăderea procentului de germinaţie, a lungimii şi a masei rădăcinii şi a tulpinii 
(Mishra and Choudhari 1998; Obroucheva et al. 1998; Munzuroǧlu and Geckil 
2002). Scopul acestei cercetări a fost de a evidenţia influenţa apelor industriale 
asupra germinaţiei seminţelor şi a dezvoltării plantulei de Pisum sativum L., astfel 
încât să poată fi evaluat impactul produs de aceste ape asupra plantelor, în cazul 
unor deversări accidentale.  
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MATERIALE ŞI METODE 
 Probele de apă s-au prelevat de la intrarea în staţia de neutralizare a apelor 
industriale de pe platforma Automobile Dacia Groupe Renault (apă netratată, P) şi 
de la ieşirea din staţia de neutralizare (apă tratată, T). Monitorizarea indicatorilor 
chimici ai apei uzate, tratată şi evacuată din staţia de neutralizare ACI s-a realizat 
conform SR EN ISO 5667-1/2004. Determinarea metalelor grele (Pb, Cu, Zn, Cd, 
Ni) s-a realizat prin spectrofotometrie de absorbţie atomică – contrA A 300; λ= 189 
nm (UV) – 900 nm (IR), conform SR EN ISO 15586/2004. Seminţele de Pisum 

sativum au fost puse o oră la hidratat, în apă de robinet şi apoi au fost imersate timp 
de 2 h conform următoarelor variantelor experimentale prezentate in Tabelul 1. 
 

TABELUL 1. Variantele experimentale 

Varianta Soluţia cu care au fost tratate seminţele 
M  apă de robinet 
V1P 100% apă poluată (intrare staţie de neutralizare) 
V2P 75% apă poluată + 25% apă de robinet 
V3P 50% apă poluată + 50% apă de robinet 
V4P 25% apă poluată + 75% apă de robinet 
V5T 100% apă tratată (ieşire staţie de neutralizare) 
V6T 75% apă tratată + 25% apă de robinet 
V7T 50% apă tratată + 50% apă de robinet 
V8T 25% apă tratată + 75% apă de robinet 

 
Pentru fiecare variantă experimentală au fost puse la germinat câte 20 de 

seminţe, în cutii Petri, pe hârtie de filtru umectată. Pentru menţinerea umidităţii, 
cutiile Petri au fost acoperite cu folie transparentă. Vasele de cultură au fost 
menţinute la temperatura camerei (18-200C). Creşterea în lungime a rădăciniţelor a 
fost determinata după 3, 7 şi 9 zile de la imersarea pentru variantele V1P-V4P,  
după 7 zile pentru variantele V5T-V8T, iar cea a tulpiniţelor după 7 şi 9 zile. 

 
REZULTATE SI DISCUTII 

Rezultate obţinute la analiza apei industriale poluate care intră în staţia de 
neutralizare indică prezenţa Cr, Fe, Ni, Pb, Cd, Cu, şi Zn. Concentraţia acestora a 
fost peste CMA, cu excepţia Cd, care a fost sub limita de detecţie şi a Cu. La 
ieşirea din staţia de neutralizare, concentraţia metalelor a fost sub CMA, cu 
excepţia Pb (Tabel 2). 

Germinaţia seminţelor de Pisum sativum, după 3 zile de la iniţierea 
experimentului, indică faptul că la varianta M s-a înregistrat cel mai ridicat procent 
de germinaţie (60%). În cazul seminţelor imersate în apă poluată procentul de 
germinaţie obţinut a variat între 15% la V1P şi 25% la celelalte variante 
experimentale, ceea ce indică afectarea procesului de germinaţie, comparativ cu 
varianta M. În cazul seminţelor imersate în apă tratată procentele de germinaţie 
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înregistrate au avut valori cuprinse între 30% la variantele V5T-V7T şi 35% la 
V8T, mai mari decât cele obţinute pentru seminţele imersate în apă poluată. După 7 
zile de la iniţierea experimentului procentul de germinaţie este de 100% la 
majoritatea variantelor (M, V3P, V4P, V5T-V8T), 80% la V1P şi 95% la V2P.  

 
TABELUL 2 Conţinutul în metale al apei industriale  

Indicatori 
(metale) 

La intrarea în 
staţia de 

neutralizare  

La ieşirea din 
staţia de 

neutralizare  

CMA 
[mg/l] 

Cr total 0.115 sld 0.050 
Fe2+ 3.241 0.036 1.000 
Ni2+ 7,739 0.077 0.100 
Pb2+ 0.083 0.053 0.050 
Cd2+ sld sld 0.005 
Cu2+ 0.032 0.007 0.050 
Zn2+ 11.100 0.014 0.500 

CMA-concentraţia maximă admisibilă, sld-sub limita de detecţie. 
 

La 3 zile de la iniţierea experimentului, în toate variantele experimentale cu 
apă poluată, creşterea rădăciniţelor a fost semnificativ mai mică, faţă de varianta M 
(Fig. 1). După 7 zile de la iniţierea experimentului, s-a constatat faptul că în cazul 
variantelor V3P şi V4P creşterea în lungime a rădăciniţelor a fost apropiată de cea 
a martorului, creşteri semnificativ mai reduse fiind înregistrate în cazul variantelor 
V1P şi V2P (Fig. 2). O uşoară stimulare a creşterii rădăcinilor de Pisum sativum în 
variantele experimentale V3P şi V4P cu diluţii ale apei poluate, variantele V1P şi 
V2P având, ca şi după 7 zile, creşteri mai scăzute, după  9 zile de la iniţierea 
experimentului (Fig. 3).  

 
Fig. 1 Creşterea în lungime a rădăcinilor plantulelor de Pisum sativum, 

după 3 zile de la imersarea în apă poluată 
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Fig. 2 Creşterea în lungime a rădăcinilor  plantulelor de Pisum sativum, 

după 7 zile de la imersarea în apă poluată 

 
Fig. 3. Creşterea în lungime a rădăcinilor  plantulelor de Pisum sativum, 

după 9 zile de la imersarea în apă poluată 

 
În urma celor constatate, putem afirma că stadiile ontogenetice timpurii ale 

dezvoltării rădăcinii au fost mult mai sensibile la acţiunea poluanţilor. Pe măsură 
ce vârsta rădăcinii creşte, numai plantele din varianta V1P au avut creşterea 
semnificativ afectată. În cazul variantelor experimentale în care seminţele au fost 
imersate în apă tratată şi evacuată din staţia de neutralizare (V5T-V8T), la şapte 
zile de iniţierea experimentului s-a constatat faptul că nu există diferenţe 
semnificative între variantele experimentale (Fig. 4), fapt care confirmă şi 
rezultatele analizei chimice, în ceea ce priveşte conţinutul în metale, încadrat în 
limitele CMA. După 9 zile, numai în cazul variantei V8T s-a înregistrat o creştere 
semnificativă a tulpinii, comparativ cu M. 
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Fig. 4 Creşterea în lungime a rădăcinilor  plantulelor de Pisum sativum, 

după 7 zile de la imersarea în apă tratată. 

 

Fig. 5 Creşterea în lungime a rădăcinilor  plantulelor de Pisum sativum, 
după 9 zile de la imersarea în apă tratată. 

 
În ceea ce priveşte dezvoltarea tulpiniţelor plantulelor de Pisum sativum, 

(Fig. 6, 7) s-au constatat diferenţe semnificative între martor şi variantele V1P şi 
V2P, apa cu un conţinut mare de metale inhibând puternic dezvoltarea tulpinilor. 
Metalele grele preluate de către plante prin intermediul sistemului radicular sunt 
translocate în alte organe vegetative (Shparyk şi Parpan, 1990). Astfel, metalele 
absorbite de către rădăcină sunt translocate în tulpină, ceea ce afectează procesele 
de creştere. Paralel cu creşterea diluţiei apei poluate a crescut şi media lungimii 
tulpinii, la fel ca în cazul creşterii rădăcinii.  

În ceea ce priveşte creşterea tulpiniţelor de Pisum sub influenţa apei 
industriale tratate, nu au fost constatate diferenţe semnificative între M şi cele patru 
variante experimentale, la 7 zile de la iniţierea experimentului. Atât după 7 zile, cât 
şi după 9 zile, s-a observat faptul că varianta V6T a avut creşterea cea mai lentă, la 
fel ca şi în cazul rădăcinii (Fig. 8, 9). 
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Fig. 6 Creşterea tulpiniţelor  plantulelor de Pisum sativum, 

după 7 zile de la imersarea  în apă poluată. 

 

 
Fig. 7 Creşterea tulpiniţelor  plantulelor de Pisum sativum, 

 după 9 zile de la imersarea în apă poluată.  

 
Primul efect vizibil al toxicităţii metalelor pare să fie inhibarea alungirii 

rădăcinii, fie ca efect al inhibării diviziunii celulare şi/sau al scăderii alungirii 
celulelor în zona netedă (Fiskesjo, 1997). Lungimea rădăcinii poate fi utilizată ca 
un indicator important al toleranţei la metale (Belimov et al. 2003; Han et al. 
2007). Cromul este unul dintre metalele care afectează puternic creşterea în 
lungime a rădăcinii (Prasad et al. 2001). Astfel, creşterea în lungime a rădăcinii la 
Salix viminalis este afectată mai mult de către Cr decât de Cd sau Pb (Prasad et al. 
2001). Unele metale grele cum sunt Cu, Zn şi Ni sunt microelemente esenţiale 
pentru plante, dar devin toxice în concentraţii ridicate (Munzuroǧlu and Geckil 
2002). 
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Fig. 8 Creşterea tulpiniţelor  plantulelor de Pisum sativum, 

după 7 zile de la imersarea  în apă tratată. 

 
Fig. 9 Creşterea tulpiniţelor  plantulelor de Pisum sativum, 

după 9 zile de la imersarea  în apă tratată. 

 
Expunerea Zea mays la stresul produs de Pb a determinat o inhibare 

puternică a creşterii rădăcinii în timp ce creşterea tulpinii şi conţinutul total de apă 
au fost mai puţin afectate (Ekmekçi et al., 2009). Elementele metalice afectează 
atât creşterea rădăcinii, cât şi pe cea a tulpinii (Rout et al. 1997). Reducerea 
înălţimii plantelor este determinată în principal de creşterea redusă a rădăcinii, ceea 
ce duce la transportul unei cantităţi mai mici de nutrienţi şi apă în partea aeriană a 
plantei. Transportul Cr în partea aeriană a plantei poate avea un impact direct 
asupra metabolismului celular al tulpinii determinând reducerea înălţimii plantei 
(Shanker et al. 2005). 
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   CONCLUZII  

Apa industrială poluată a afectat atât germinaţia seminţelor cât şi creşterea 
în lungime a rădăcinii şi tulpinii, din cauza elementelor metalice prezente în 
concentraţii care depăşeau CMA. Apa tratată, al cărei conţinut în metale s-a înscris 
în limita CMA a afectat mai puţin germinaţia, creşterea în lungime a rădăcinii şi 
tulpinii. Creşterea rădăcinii şi a tulpinii poate constitui biomarker al poluării 
mediului cu metale.  
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