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Prezentul raport de cercetare prezintă rezultatele cercetărilor efectuate la proiectul 

”MATERIALE BIOPOLIMERICE SUPERABSORBANTE PENTRU UTILIZARI 

AGRICOLE – SABIOM” în etapa a-IV-a (2015) care face obiectul contractului de cercetare 

nr. 114/2012 încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi Coordonatorul de Proiect Universitatea 

Politehnica Bucureşti. Cercetările efectuate se referă la studii privind: 

Etapa 4 – Testarea biodegradabilitatii produselor superabsorbante,demonstrarea 

eficientei produselor si a reproductibilitatii tehnologiei elaborate 

Activitate IV.1 Testarea biodegradabilitaţii materialelor obţinute (CO). 

Activitate IV.2.a. Raport de demonstrare. Demonstrarea eficientei produselor prin studii de 

eliberare a compusilor activi si determinarea activitatii antidaunatoare „in 

vitro” (P1). 

Activitate IV.2.b. Raport de demonstrare. Demonstrarea eficientei produselor prin studii de 

eliberare a compusilor activi si determinarea activitatii anti- patogenice “in 

vivo”(P2). 

Activitate IV.3. Raport de demonstrare. Studii de optimizare a sintezei hidrogelurilor 

superabsorbante (P1). 

Activitate IV.4. Articole, comunicari. Participare conferinte. Diseminarea rezultatelor prin 

comunicari si articole (CO, P1 si P2).  
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Capitolul 1 

Testarea biodegradabilitatii produselor superabsorbante, demonstrarea 

eficientei produselor si a reproductibilitatii tehnologiei elaborate 

Principala problema asociată cu utilizarea superabsorbanţilor în agricultură este faptul că 

materialele produse la ora actuală nu sunt biodegardabile, provenind mai ales din polimeri şi 

copolimeri de tipul poliacrilaţilor, poliacrialamidei, chiar dacă unele dintre acestea mai conţin şi 

materiale biodegradabile de tipul polizaharidelor (amidon, xantan, celuloză, carboximetil celuloză, 

alginat şi altele) sau chiar materiale anorganice de tipul argilelor. Din studiul literaturii, realizat 

până în prezent, un superabsorbant 100% biodegardabil şi obţinut din materiale relativ ieftine nu a 

fost raportat, deşi se depun eforturi in acet sens.  

Eforturile echipei UPB au fost îndreptate pentru a obţine materiale superabsorbante pornind 

de la celuloza bacteriană obţinută la rândul ei din surse ieftine de materii prime.  

În etapa anterioară a proiectului s-au raportat grade de gonflare bune pentru materiale obţinute 

prin imersarea membranelor de BC în stare umedă în soluţii de carboximetil celuloză (CMC) cu sau 

fără reticulare cu epiclorhidrină (EpiCl) şi pentru compozite obţinute tot prin metoda impregnării, 

dar în soluţii apoase de chitosan. Compoziţiile filmelor obţinute sunt prezentate în tabelul 1.1.  

Tabelul 1.1. Materiale absorbante cu conţinut de  BC 

Denumire  

film 

Biopolimer Conc. 

Sol de  

imerasare 

(%) 

Agent de  

Reticulare 

utilizat 

Grad 

de  

gonflare 

(g/g) 

BC-CTS chitosan 0,50 - 60 

BC-CMC Carboximetil celuloză 0,20 - 120 

BC-CMC-EPI Carboximetil celuloză 0,20 EpiCl 160 

Aceste materialele au fost testate din punct de vedere al biodegradabilităţii lor în diverse 

condiţii utilizînd fie microorganisme izolate, fie consorţii de microorganisme. Rezulatele 

obţinute sunt prezentate în continuare.  

1.1. Materiale si metode 

Studiul efectuat a urmărit  capacitatea de biodegradare a filmelor compozite de 

bioceluloza în sol. Experimentele au urmărit comportarea filmelor compozite în prezenta unor 

microorganisme selectionate din sol şi, respectiv, comportarea filmelor compozite în sol de 

gradină. Testele cu microorganisme selecţionate au fost realizate în cultură solidă şi în cultură 

lichidă, monitorizându-se aspectele culturale, variaţiile gravimetrice şi densităţile optice 

pentru cultura lichidă.  

Testele cu sol de gradină au urmărit aspectele culturale şi evoluţia gravimetrică a 

filmelor compozite, dar şi aspectele structurale. 

Analiza filmelor s-a realizat la 7 şi, respectiv, la 14 zile, după o perioadă de incubare 

la 30C. 

a. Microorganismele selectate: bacterii (Bacillus subtilis) şi fungi (Fusarium oxysporum, 

Mucor sp.) 

b. Medii de cultura utilizate : c.1. Cultura pe mediul solid: 

- bacterii – NA (nutrient agar) 

- fungi – MA (malt agar) 

si c.2. Cultura în mediul lichid: 

- bacterii – mediu nutritiv specific tulpinii selectate (1% glucoza, 0,5%peptona, 0,45% 

extract drojdie) 

- fungi – MB (malt broth). 

c. Procedura de lucru 
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Filmele au fost taiate în pătrate cu dimensiunea 20x20 mm, cântărite şi sterilizate cu 

radiaţii UV la lungimea de undă  de 253,7 nm timp de 30 minute. 

Mediile de cultură au fost preparate şi sterilizate prin autoclavare timp de 20 minute 

la 121C. Cultivarea în mediul lichid s-a realizat în pahare Erlenmayer de 250 mL, utilizând 

un volum de mediu lichid de 100 mL. Mediul solid a fost turnat in plăci Petri de 90 mm, în 

volum de 10 mL. 

Probele de sol au fot cântărite, utilizând cantităţi identice de probe (5,26 g) şi 

umectate cu 5 mL de apă distilată sterilă. 

Inocularea s-a realizat cu suspensie de celule/spori, cu concentraţia inţială prezentată 

în tabelul 1.2, în raport de 1% din masa mediului de cultură. 

 

Tabelul  1.2. Concentraţia inoculului utilizat în studiile de biodegradare 

 

Nr.crt. Denumire MO Concentraţie iniţială, cfu/uL 

1 Bacillus subtilis         

2 Mucor spp         

3 Fuzarium oxysporum          

 
1.2. Rezultate şi discuţii 

 

Studiul de biodegradare a urmarit modificarea gravimetrică şi structurală a filmelor 

cu bioceluloză şi, respectiv, aspectele culturale apărute pentru fiecare microorganism (MO) pe 

parcursul studiului. 

 

Evoluţia filmelor supuse biodegradării 

 

În tabelul 1.3 sunt prezentate datele obţinute după expunerea filmelor acţiunii 

microorganismelor timp de 14 zile la 30C, apoi spălare cu apă distilată la extragerea din 

mediu şi uscare (la temperatura ambientala de 25C). Gradul de gonflare şi scăderea masei în 

timp au fost calculate cu formulele: 

 

      
      

  
            (1.1) 

     
         

  
            (1.2) 

 

În mediul lichid abia după 14 zile B. subtilis a biodegradat sensibil filmele reticulate 

cu EPI, celelalte fiind mai putin accesibile biodegradarii. 

Mucor spp. a dovedit o slabă capacitate de biodegradare, aceasta fiind semnificativă 

abia după 14 zile de expunere. 

Cel mai activ, în procesul de biodegradare, s-a dovedit a fi F. oxysporum, atât după 

7, cât şi după 14 zile de expunere, biodegradarea fiind semnificativă pentru toate filmele 

studiate. 

Dintre filmele expuse acțiunii solului de gradină, cele mai sensibile la biodegradare 

au fost filmele BC-CTS,  urmate de BC-CMC. Filmele reticulate cu EPI şi-au dovedit 

toxicitatea pentru MO. 
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Tabelul 1.3.  Date gravimetrice privind evolutia filmelor compozite supuse 

biodegradarii pentru  o perioadă de 14 zile 

 

Nr. 

crt. 
MO 

Mediul 

de 

cultura 

Tip Film 

Masa 

initiala, 

g 

Masa 

film 

umed, 

g 

Masa 

film 

uscat, g 

Gonfl. 

% 

Scad. 

% 

1 

B. subtilis lichid 

BC-CMC 0.048 0.169 0.040 252.08 16.67 

2 BC-EPI 0.027 0.154 0.020 470.37 25.93 

3 BC-CTS 0.040 0.071 0.037 77.50 7.50 

       

4 

Mucor lichid 

BC-CMC 0.048 0.226 0.044 370.83 8.33 

5 BC-CMC-

EPI 

0.027 0.185 0.023 

585.19 14.81 

6 BC-CTS 0.040 0.076 0.040 90.00 0.00 

7 

F. 

oxysporum 
lichid 

BC-CMC 0.048 0.182 0.043 279.17 10.42 

8 BC-CMC-

EPI 

0.027 0.117 0.023 

333.33 14.81 

9 BC-CTS 0.040 0.148 0.033 270.00 17.50 

10 

B. subtilis solid 

BC-CMC 0.048 0.143 0.036 197.92 25.00 

11 BC-CMC-

EPI 

0.027 0.194 0.021 

618.52 22.22 

12 BC-CTS 0.040 0.064 0.033 60.00 17.50 

13 

Mucor solid 

BC-CMC 0.046 0.344 0.044 647.83 4.35 

14 BC-CA 0.053 0.330 0.044 522.64 16.98 

15 BC-CTS 0.035 0.079 0.028 125.71 20.00 

16 BC-EPI 0.027 0.201 0.026 644.44 3.70 

17 

F. 

oxysporum 
solid 

BC-CMC 0.045 0.148 0.021 228.89 53.33 

18 BC-CMC-

EPI 

0.032 0.123 0.013 

284.38 59.38 

19 BC-CTS 0.036 0.092 0.028 155.56 22.22 

       

20 

Consortiu 

MO sol 
solid 

BC-CMC 0.045 - 0.038  15.56 

21 BC-CMC-

EPI 

0.028 - 0.037 

 -32.14 

22 BC-CTS 0.034 - 0.025  26.47 

       

 

În condiţiile diferite de cultivare, filmele au suferit modificari ale aspectului, 

structurii şi consistenței datorită înglobării pe suprafaţa şi în interiorul lor a MO. 

Pentru toate filmele studiate şi pentru toate microorganismele utilizate s-au efectuat 

observații vizuale macroscopice şi microscopice, prezentate în detaliu în Raportul UPB.  

Pentru filmele care au suferit cea mai mare pierdere de masă, şi anume cele supuse 

degrdării pe un mediu solid conţinând Fusarium oxysporum, s-au efectuat şi observaţii SEM 

care au confirmat observaţiile vizuale şi determinările cantitative.  
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Fig.1.1. Imagini SEM ale filmelor BC-CMC, BC-CMC-EPI supuse degradării în 

mediu solid conţinând Fusarium oxysporum după 14 zile de contact: a) BC-CMC înainte de 

degradare; b) BC-CMC după degradare; c) BC-CMC-EPI înainte de degradare; d) BC-

CMC-EPI după degradare. 

Din figura 1.1 se observă că după degradare structura filmelor se deteriorează, ele 

nemaifiind la fel de compacte, ceea ce explică pierderea de masă foarte pronunţată de peste 

50% pentru compozitul BC-CMC şi de aproape 60% pentru compozitul BC-CMC-EPI. 

 

 

Fig.1.2. Imagini SEM ale filmelor BC-CTS supuse degradării în mediu solid 

conţinând Fusarium oxysporum după 14 zile de contact: a) BC-CTS înainte de degradare; b) 

BC-CTS după degradare.  
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Din figura 1.2 se observă că şi compozitul BC-CTS şi-a modificat structura după 

biodegradare, chiar dacă pierderea de masă în cazul său a fost mai mică (22%).  

Observaţiile vizulale (macro şi microscopice) au fost efectuate şi pentru filmele 

cultivate pe mediu lichid, acestea fiind prezentate pe larg în Raportul UPB. Cele mai 

interesante rezultate s-au obtinut pentru filmele biodegradate în sol.  Pentru unele dintre 

filmele biodegradate s-au efectuat şi observaţii cu ajutorul microscopiei electronice de baleiaj  

(SEM). Imaginile SEM au confirmat observaţiile vizuale şi au  pus în evidenţă  mai pregnant 

modul de interacţiune dintre diversele microorganisme prezente în sol şi filmele supuse 

procesului de biodegradare.  

 

Fig.1.3. Imagini SEM ale filmelor BC-CMC şi BC-CTS supuse degradării în mediu 

solid conţinând sol de grădină  după 14 zile de contact: a) BC-CMC imaginea unei secţiuni a 

filmului; b) BC-CMC imagine de detaliu care arată dezvolatrea unei colonii de 

microorganisme; c) BC-CTS  imaginea unei secţiuni a filmului şi d) BC-CTS imagine de  

detaliu care arată dezvolatrea unei colonii de microorganisme.  

 

 De asemenea, s-au studiat şi caracteristicile culturale şi evoluția tulpinilor, prezentate pe larg 

în Raportul UPB.  

Viteza de creştere a MO în cultură lichidă a fost evidenţiată prin cântăriri succesive 

ale ansamblului studiat. Figurile 1.4-1.6 prezintă variaţia masei de MO dezvoltat pe parcursul 

experimentului. 

Se constată o afinitate crescută pentru mediul de cultură în care au fost introduse 

filmele, deoarece viteza de creştere este mai mare decât în cazul martorului. Stimulativ a fost 

mediul cu filmul BC-CMC-EPI (în figură notat doar BC-EPI). 

În faza de lag şi de creştere exponentială, mucegaiurile prezintă o viteză de creştere 

mai mică decât martorul, în prezenta filmelor  în primele 6 zile, dar ulterior, în prezenţa 

filmelor, perioada de creştere exponențială este mai lungă decât a martorului, idem şi în faza 

staționară. Cel mai stimulant pentru creştere a fost filmul BC-CMC, urmat de BC-CMC-EPI. 
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Fig. 1.4. Evidențierea creşterii B. Subtilis în mediu lichid, prin diferenţă 

gravimetrica. 

 

 
 

Fig. 1.5. Evidenţierea creşterii Mucor spp. în mediu lichid, prin diferenţă 

gravimetrică. 

 

 
Fig. 1.6. Evidenţierea creşterii F. oxysporum, în mediu lichid, prin diferenţă 

gravimetrică. 
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1.3. Concluzii 
Microorganismele izolate care au dat randamente satisfacatoare în biodegradarea 

filmelor compozite cu bioceluloza sunt B. subtilis şi F. oxysporum, fiecare manifestând 

afinitate pentru anumite tipuri de filme. Mucegaiul din genul Mucor spp. nu a demonstrat 

activitate antimicrobiană în formă izolată. 

Consortiul de MO din sol s-a dovedit eficient în biodegradarea filmelor compozite, 

mai ales a celui cu chitosan (deocamdată s-au identificat doar Mucor şi Fuzarium – din 

caracteristicile morfologice). 

Capitolul 2 

 

Demonstrarea eficienței produselor obținute prin studii de eliberare a 

compuşilor activi şi determinarea activității antidaunatoare „in vitro” 

 
Dezavantajele majore ale hidrogelurilor simple, utilizate in agricultura, constau in 

costul de productie ridicat, in rezistenta mecanica scazuta, in capacitatea de absorbtie si 

desorbtie scazuta si un nivel de toxiciate ridicat. Din dorinta de a reduce aceste dezavantaje a 

fost intens studiata obtinerea de noi structuri de hidrogeluri care au la baza multiple retele 

polimerice, cunoscute sub denumirea de structuri polimerice interpenetrate (IPN - 

interpenetrating polymer networks). In etapa IV/2015 s-a avut in vedere efectuarea studiilor 

de optimizare a sintezei noilor hidrogeluri compozite cu structuri polimerice interpenetrate, 

cat si demonstrarea eficientei produselor prin studii de eliberare a compusilor activi 

incapsulati. Lucrarea de fata are drept scop optimizarea conditiilor de sinteza si a 

proprietatilor finale ale hidrogelurilor compozite cu retele polimerice interpenetrate (IPN), pe 

baza de celuloza bacteriana (BC) si acid poliacrilic reticulat, cu scopul de a: (i) imbunatati 

retentia de apa in sol si de a optimiza implicit alimentarea plantelor cu apa pe o perioada mai 

indelungata, dupa ce precipitatiile sau irigaţiile au incetat; (ii) de a demonstra eficienta 

produselor prin studii de eliberare controlata a unor fito-extracte (continand polifenoli, 

naphtodianthrones, taninuri), intr-un mediu apos simulat, cu acţiune antibacteriana, 

fungicida şi cu conţinut mineral cu  potenţial  fertilizator, la radacina plantelor. 
Hidrogelurile compozite cu structuri polimerice interpenetrate obtinute au fost 

caracterizate in scopul determinarii influentei variatiei concentratiei de reactanti, cat si a 

mediului de reactie asupra gradului de gonflare (absorbtiei de apa). De asemenea, 

hidrogelurile compozite cu structuri polimerice interpenetrate au fost caracterizate prin 

spectroscopie FTIR si prin analize TGA/DTG,  iar eliberarea controlata a fito-extractelor 

incapsulate a fost investigata prin masuratori de spectroscopie UV-VIS (in apa distilata la 

temperatura camerei). 

 

2.1.  Studii de optimizare a sintezei hidrogelurilor superabsorbante 

S-au sintetizat hidrogeluri pornind de la acidul acrilic si utilizand ca intiator N,N’-

metilenbisacrilamida, utilizand diverse rapoarte intre monomer si celuloza bacteriana 

sintetizata de UPB printr-un proces de fermentatie. Ca initiator s-a utilizat un sistem redox de 

initiere (KPS/MS). Alte detalii experimentale sunt prezentate in Raportul ICECHIM. S-au 

sintetizat doua tipuri de hidrogeluri, unele martor, fara fito-extract, iar altele avand aceeasi 

compozitie ca primele, dar care au fost impregnate cu un fitoextract furnizat de partenerul P3 

(Plantavorel) si care a avut urmatoarea compozitie: crusin (scoarta, 2013) si sunatoare (parte 

aeriana, 2012), in raport de1:1.  
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2.1.1. Determinarea gradului de gonflare 

Gradul de gonflare a fost determinat ca fiind raportul dintre cantitatea de apa, 

continuta de hidrogel dupa tratamentul de purificare-gonflare si masa de polimer uscat 

(xerogel) conform formulei 2.1. 

 

100*]
)(

[
xerogel

xerogelhidrogel

m

mm
GG




                                                                                 (2.1)  

Rezultatul obtinut cu aceasta formula este exprimat in % de masa. 

 

2.1.2. Caracterizarea probelor 

 Analizele FTIR au fost realizate cu un echipament Nicolet Model 500, folosind media 

a 32 de scanari cu rezolutia de 4 cm
-1

,  din pastile de KBr.    

 Analizele termogravimetrice TGA/DTG au fost realizate cu ajutorul unui instrument 

TA Instruments SDT600. Termogramele au fost inregistrate cu o viteza de incalzire de 10 
0
C/min, folosind 5-10 mg de material. Experimentele au fost realizate sub atmosfera de azot, 

cu un debit de 100 mL/min. 

Eliberarea controlata a substantelor naturale bioactive (SNB) a fost determinata cu 

ajutorul spectrofotometrului UV-VIS 500 Thermo Nicolet Evolution. Calibrarea 

(transformarea absorbantei in concentratie SNB) a fost realizata utilizand cinci solutii SNB de 

concentratii cunoscute (in intervalul 10
-1

 - 10
-3

 M) preparate in apa distilata. Spectrele UV 

caracteristice procesului de eliberare  a SNB au fost inregistrate la temperatura camerei pe un 

domeniu de lungime de unda cuprins intre 200-800 cm
-1

. Pentru fiecare masuratoare, s-au 

folosit cuve de cuart de inalta puritate. 

2.1.3. Analize spectroscopice FTIR 

Spectrele FTIR carateristice xerogelurilor simple pe baza de acid poliacrilic (PAA), 

bioceluloza BC si ale xerogelurilor simple (Ex-PAA), cat si ale xerogelurilor compozite pe 

baza de bioceluloza si acid poliacrilic impregnate cu solutie de extract vegetal (ExBC-PAA), 

sunt prezentate in Fig. 2.1.   

Spectrul solutiei de extract vegetal prezinta picurile 2930 cm
-1

 si 2837 cm
-1

 

caracteristice gruparii CH2, picurile de la 1717 cm
-1 

si 1620 cm
-1

 sunt caracteristice vibratiilor 

de intindere asimetrice si simetrice C-O, corespunzatoare gruparilor carboxilat, iar banda de 

absorbtie de la 1057 cm
-1

 ii apartine vibratiei gruparii C-O pentru alcoolii primari si 

secundari. Toate aceste picuri corespund solutiei alcoolice de extract vegetal, care prezinta un   

continut  complex format din fitocomplecsi  chinone – flavonoide–acizi polifenolcarboxilici - 

principii amare – cumarine. 

In ceea ce priveste spectrele xerogelurilor, compozite pe baza de BC, PAA si extract 

vegetal incapsulat, prezenta extractului vegetal nu a putut fi identificata, deoarece benzile 

carateristice compusilor din solutia de extract vegetal se suprapun cu benzile caracteristice 

atat ale acidului poliacrilic, cat si ale biocelulozei. 
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Fig. 2.1.  Spectrele FTIR ale probelor BC, PAA, BC-PAA, Ex si ExBC-PAA. 

2.1.4. Studiul comportamentului termic (TGA/DTG) 

Figurile 2.2 si 2.3 prezinta comparativ curbele TGA si DTG, sub flux de azot, ale 

xerogelului din acid poliacrilic (PAA), a biocelulozei (BC), a xerogelului compozit pe baza de 

BC si PAA obtinut in apa distilata (BC-PAA) si a xerogelului impregnat in solutie de extract 

vegetal (Ex-BC-PAA).  

In cazul hidrogelurilor simple pe baza de PAA comportamentul termic de degradare a 

fost complex, putandu-se observa trei mari etape de degradare. Din curbele TGA se poate 

observa pentru acest xerogel o pierdere totala de masa de 82,86%.  De asemenea, din curbele 

DTG se poate observa faptul ca prima etapa, ce a avut un maxim la 103,95ºC, prezinta o 

pierdere de masa de 5,73% asociata cu procesul de deshidratare. A doua etapa, ce a avut loc in 

intervalul 190-268ºC, prezinta o pierdere de masa de 22,10% asociata procesului de 

dehidroxilare a acidului carboxilic (190
o
C), urmat de procesul de decarboxilare (268ºC), iar in 

a treia etapa a fost observat un maxim la 389ºC, cu o pierdere de masa de 54,92%, etapa fiind 

probabil asociata cu procesul de degradare a lanturilor polimerice mai mici, ramase in urma 

scindarii lantului polimeric initial.  

Analizele TGA/DTG confirma prezenta atat a acidului acrilic, cat si a biocelulozei in 

structura finala a hidrogelurilor compozite interpenetrate sintetizate. In ceea ce priveste 

prezenta extractelor vegetale, aceasta nu poate fi observata, deoarece procesul de 

descompunere termica a naftodiantronelor si polifenolilor din compozitie se suprapune cu 

procesul de descompunere atat al PAA cat si al BC. 
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Fig. 2.2. Curbele TGA caracteristice probelor PAA, BC, BC-PAA si ExBC-PAA. 

 

 

Fig. 2.3. Curbele DTG caracteristice probelor PAA, BC, BC-PAA si ExBC-PAA.  

2.1.5. Influenta concentratiei agentului de reticulare [MBA] asupra gradului de 

gonflare/absorbtiei de apa. 

In vederea optimizarii tehnologiei, s-a studiat mai intai influenta concentratiei de 

reticulant asupra gradelor de gonflare. In tabelul 2.1 este prezentata influenta concentratiei 

agentului de reticulare [MBA] asupra gradului de gonflare/absorbtiei de apa in cazul 

hidrogelurilor simple care au fost impregnate si cu extract (Ex-PAA). Asa cum se poate 

observa, cresterea concentratiei de agent de reticulare utilizat a condus la obtinerea unor 

hidrogeluri cu un grad de gonflare mai mic. Astfel, prin cresterea concentratiei [MBA] a 

rezultat o scadere constanta a absorbtiei de apa, din cauza obtinerii unor hidrogeluri cu grade 

de reticulare crescute.  
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Tabel. 2.1. Influenta concentratiei agentului de reticulare [MBA] asupra gradului de gonflare (GG) 

in cazul hidrogelurilor simple impregnate in solutie de extract (PAA) 

Proba minitial(g) m gonflat (g) muscat(g) GG (%) 

0.1Ex-PAA 0.3942 35.597 0.1171 30299 
0.15Ex-PAA 0.3298 15.404 0.1006 15212 
0.2Ex-PAA 0.2902 8.7016 0.0948 9079 
0.3Ex-PAA 0.3402 4.9154 0.1162 4130 
0.4Ex-PAA 0.343 3.6958 0.1182 3027 
0.5Ex-PAA 0.4438 3.659 0.1545 2268 
1Ex-PAA 0.4 1.684 0.1433 1075 

 

In Tabelul 2.2 este prezentata influenta concentratiei agentului de reticulare [MBA] 

asupra gradului de gonflare/absorbtie de apa in cazul hidrogelurilor compozite avand continut 

de extract (Ex-BC-PAA). De asemenea, si in acest caz se poate observa urmatorul aspect: 

cresterea concentratiei de agent de reticulare utilizat a condus la obtinerea unor hidrogeluri cu 

un grad de gonflare mai mic. Astfel, prin cresterea concentratiei [MBA] a rezultat o scadere 

constanta a absorbtiei de apa din cauza obtinerii unor hidrogeluri cu grade de reticulare 

crescute.  

 

Tabel. 2.2. Influenta concentratiei agentului de reticulare [MBA] asupra gradului de gonflare (GG) 

in cazul hidrogelurilor compozite avand in compozitie  solutie de extract (BC si PAA). 

Proba minitial(g) m gonflat (g) m uscat GG 

0.1BC-Ex-PAA 0.437 2.7244 0.1087 2406 

0.15BC-Ex-PAA      0.4375 2.1682 0.126 1621 

0.2BC-Ex-PAA 0.4102 1.555 0.1252 1142 

0.3BC-Ex-PAA 0.4346 1.2727 0.144 784 

0.4BC-Ex-PAA 0.4868 1.2076 0.1402 761 

0.5BC-Ex-PAA 0.495 1.3746 0.1541 792 

1BC-Ex-PAA 0.409 0.8026 0.14 473 

 

Comparand influenţa prezentei biocelulozei se poate observa faptul ca modificarea 

concentraţiei de MBA in prezenta de bioceluloza (1:1 fata de acidul acrilic) a avut un efect 

mult mai slab asupra gradului de gonflare al hidrogelului compozit IPN rezultat, care are insa 

grade de gonflare mult mai mici decat in absenta BC. Scaderea gradului de gonflare o data cu 

introducerea de bioceluloza poate fi explicata prin aparitia unor noi punti de reticulare intre 

fibrele de BC si reteaua polimerica de AA, ceea ce a condus la formarea unui hidrogel cu un 

grad de reticulare mai mare si deci cu un grad de gonflare mai mic.  

 

2.1.6 Influenta concentratiei de bioceluloza (BC) asupra gradului de gonflare/absorbtiei 

de apa. 

Tot in vederea optimizarii tehnologiei, a fost investigata si influenta variatiei 

concentratiei de bioceluloza asupra gradului de gonflare (absorbtiei de apa). S-au folosit 6 

concentratii procentuale de [BC] in vederea obtinerii unor hidrogeluri cu diferite rapoarte 

[BC]/[PAA]. Pentru a se verifica influenta concentratiei de bioceluloza asupra gradului de 

gonflare (GG) a noilor hidrogeluri compozite obtinute in apa distilata, concentratia de BC a 
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fost modificata, in timp ce celelalte rapoarte de reactie au fost mentinute constante, pentru 

[AA], [MBA]/[AA] si [KPS/MS]/[AA].  

S-a observat faptul ca o data cu cresterea concentratiei de bioceluloza, in intervalul 20-

100 % masic fata de AA utilizata, s-a produs o scadere a gradului de gonflare (tabelul 2.3) 

Scaderea gradului de gonflare o data cu cresterea concentratiei de bioceluloza poate fi 

explicata prin aparitia unor noi punti de reticulare intre fibrele de BC si reteaua polimerica de 

AA, ceea ce a condus la formarea unui hidrogel cu un grad de reticulare mai mare si deci cu 

un grad de gonflare mai mic. Acest aspect nu este deloc surprinzator, deoarece asa cum s-a 

demonstrat si in etapele anterioare, prezenta BC in structura hidrogelurilor conduce la o 

scadere a GG.  

 

Tabelul 2.3. Influenta concentratiei de bioceluloza [BC] asupra gradului de gonflare (GG) in cazul 

hidrogelurilor compozite (BC si PAA) obtinute in apa distilata. 

Proba minitial (g) m gonflat (g) m uscat (g) GG (%) 

PAA 0.4486 6.9015 0.16 4213 

20BC-PAA 0.4094 3.944 0.1367 2785 

40BC-PAA 0.3427 2.46 0.1125 2087 

60BC-PAA 0.3894 1.714 0.125 1271 

80BC-PAA 0.4481 1.3335 0.1484 799 

100BC-PAA 0.317 0.776 0.1102 604 

 

De asemenea, a fost investigata si influenta variatiei concentratiei de bioceluloza 

asupra gradului de gonflare (absorbtiei de apa) pentru probele cu continut de extract vegetal. 

Pentru a se verifica influenta concentratiei de bioceluloza asupra gradului de gonflare (GG) a 

noilor hidrogeluri compozite, concentratia de BC a fost modificata, in timp ce celelalte 

rapoarte de reactie au fost mentinute constante pentru [AA], [MBA]/[AA] si [KPS/MS]/[AA]. 

Si in acest caz se poate observa faptul ca o data cu cresterea concentratiei de bioceluloza, in 

intervalul 20-150 % masic fata de AA utilizata, s-a produs o scadere a gradului de gonflare 

(tabelul 2.4) 

 

Tabelul 2.4. Influenta concentratiei de bioceluloza [BC] asupra gradului de gonflare (GG) in cazul 

hidrogelurilor compozite (BC si PAA) impregnate cu solutie de extract vegetal. 

Probe minitial(g) mgonflat (g) muscat(g) GG(%) 

Ex-PAA 0.5377 11.92 0.1482 7943 

20BC-Ex-PAA 0.4537 4.5836 0.137 3246 

40BC-Ex-PAA 0.38 1.6658 0.1266 1216 

60BC-Ex-PAA 0.4012 2.395 0.1941 1134 

80BC-Ex-PAA 0.3942 1.7512 0.1268 1281 

100BC-Ex-PAA 0.4339 1.2611 0.1259 902 

150BC-Ex-PAA 0.4613 1.3481 0.1118 1106 

 

2.2. Raport de demonstrare. Demonstrarea eficientei produselor prin studii 

de eliberare a compusilor activi si determinarea activitatii antidaunatoare 

„in vitro" 
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2.2.1. Studii de eliberare controlata a fito-extractelor incapsulate  

S-a avut in vedere si demonstrarea eficientei produselor prin studii de eliberare 

controlata a fito-extractelor incapsulate (continand polifenoli, naphtodianthrones, 

taninuri), intr-un mediu apos simulat, cu acţiune antibacteriana, fungicida şi cu conţinut 

mineral cu  potenţial  fertilizator, la radacina plantelor.  

Eliberarea controlata a fito-extractelor a fost determinata cu ajutorul 

spectrofotometrului UV-VIS 500 Thermo Nicolet Evolution.  

Pentru a se studia eliberarea controlata a fito-extractelor inglobate, 1 g de hidrogel 

compozit cu fito-extract inglobat (de compozitie cunoscuta) a fost introdus in 100 mL apa 

distilata. Amestecul astfel obtinut a fost lasat la temperatura camerei, fara agitare.  La diferite 

intervale de timp au fost prelevate probe (4 ml de solutie) si analizate cu ajutorul 

spectroscopiei UV-VIS., dupa care solutia a fost reintrodusa in paharul de extractie. 

 

Fig.2.4. Eliberarea in timp a substantelor naturale bioactive incapsulate in structura 

hidrogelurilor simple pe baza de PAA cu Ex incapsulat (Ex-PAA), cat sia  hidrogelurilor 

compozite pe baza de BC si PAA cu Ex incapsulat (Ex-BC-PAA) obtinute in diferite conditii. 

 

Rezultatele prezentate in Fig. 2.4 au aratat o viteza redusa de eliberare a SNB, atat in 

cazul hidrogelurilor simple pe baza de PAA, cat si in cazul hidrogelurilor compozite pe baza 

de BC si PAA. Viteza de eliberare a substantelor naturale bioactive (SNB) si cantitatea 

acestora a fost mai mica in cazul hidrogelurilor compozite pe baza de BC si PAA. Acest lucru 

este in concordanta cu rezultatele preconizate, deoarece prezenta BC in structura 

hidrogelurilor din PAA a condus la o retea polimerica mai densa, cu un grad de gonflare mai 

mic, ceea ce a condus la o eliberare mai lenta si intr-o cantitate mai scazuta a substantelor 

naturale bioactive incapsulate. Determinarea eficientei antidaunatoare a fost realizata 

impreuna cu partenerul Plantavorel si sunt prezentate pe larg in raportul Plantavorel. 

 

2.2.2. Demonstrarea biodegradabilitatii hidrogelurilor compozite IPN- pe baza de BC si 

PAA cu solutie de fito-extract incapsulat 

In cazul hidrogelurilor compozite IPN pe baza de BC si PAA, cu solutie de fito-extract 

incapsulat (Ex-BC-PAA), s-a observat faptul ca dupa ce au fost lasate la temperatura camerei 

o perioada de 14 zile, acestea au dezvoltat pe suprafata lor o cultura de mucegai, fenomen ce 

nu a fost observat si in cazul hidrogelurilor simple, pe baza de PAA cu solutie de fito-extract 

incapsulat (Ex-PAA). In concluzie, se poate afirma faptul ca introducerea BC in structura 

hidrogelurilor a condus la cresterea biodegradabilitatii hidrogelurilor rezultate.  
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Fig.2.5. Imagini ale hidrogelurilor  compozite cu continut de BC la momentul 

prepararii (a) si dupa 14 zile dupa expunerea la temperatura camerei (b) 

Capitolul 3 

Evaluarea potentialului antipatogenic “in vivo” 
Studiile experimentale efectuate in aceasta etapa de lucru au avut in vedere obtinerea 

solutiei test din amestecul speciilor vegetale Hypericum perforatum (SUNATOARE, parte 

aeriana) si Melilotus officinalis (SULFINA, parte aeriana inflorita) si testarea acestui 

extract din punct de vedere a incapsularii in materiale polimerice superabsorbante si a 

capacitatii de cedare a compusilor cu caracter biostimulator si anti-patogenic. 

Selectarea acestei solutii extractive s-a facut pe baza compozitiei fitochimice ( 

fitocomplexul acizi polifenolcarboxilici-compusi flavonoidici- compusi naftodiantronici- 

cumarine), a datelor de tehnologie de extractie si a rezultatelor testului fitobiologic (influenta 

asupra capacitatii de germinare, evaluarea efectului inhibitor, acumularea de biomasa 

prospata si uscata si actiunea extractelor asupra capacitatii biosintetice a unor metabolite 

secundari / principia active) efectuate in etpa III/2014. 

Potentialul antipatogenic al “solutiei test ”, caracterizata din punct de vedere 

fitochimic si utilizata si in testarea fitobiologica, a fost evaluat prin aplicarea acesteia la unele 

specii de plante medicinale si aromatice cultivate pe terenul experimental de la Centrul de 

Cercetari Biologice “Stejarul” Piatra Neamt si SCDA Secuieni, Neamt. 

In anul 2015 au fost aplicate tratamente asupra a doua specii medicinale care 

prezentau simptome de imbolnavire din cauza prezentei unor agenti patogeni (in special 

fungi):  infectarea cu Erysiphe galeopsidis si Septoria melissae si infectarea cu Erysiphe 

salviae. Speciile medicinale selectate pentru administrarea de trtamente antipatogenice au fost 

aceleasi ca si in anul 2014, respectiv: Salvia officinalis L. si Melissa officinalis L. In diagrama 

de flux (Fig. 3.1) este prezentat protocolul de experimentare.  
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Fig. 3.1 Diagrama de experimentare 

 

        Solutie test Sc1                                                             granule superabsorbante cu  

                                                                                        solutie test incapsulata / BC-PAA/Sc1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Evaluarea potentialului antipatogenic cu pastrarea 

potentialul biosintetic pentru compusii volatili 

 

3.1 Aplicarea tratamentelor  

Aplicarea tratamentelor s-a facut cu: 

 Solutia test obtinuta din Hypericum perforatum (sunatoare) si Melilotus officinalis 

(sulfina)/ cod Sc1 realizata in cadrul etapei IV/2015; 

 materialul superabsorbant cu solutie test incapsulat, denumire de cod granule furnizate 

de ICECHIM/cod BC-PAA/Sc1 

Tratamentele au fost administrate la nivel foliar si la nivelul solului, in mai multe etape, fapt 

ce a dus la combaterea imbolnavirilor si la pastrarea unei stari bune de sanatate a plantelor. 

Plantele de roinita au fost tratate cu extract in doua reprize, in lunile iulie (15.07.2015) si 

august (19.08.2015), la un interval de circa 4 saptamani, pentru ca planta sa aiba posibilitatea 

sa metabolizeze principiile active din produsele administrate. In data de 10.09.2015 au fost 

prelevate plantele de roinita care nu se aflau in perioada optima de recoltare (la deplina 

inflorire), dar care aveau un status optim pentru a fi prelevate, mai ales in ceea ce priveste 

biomasa (gradul de ramificare si dezvoltare) plantei si care aveau o stare de sanatate buna.  

Aplicare tratamente in campuri 

experimentale de plante medicinale 

producatoare de ulei volatil 

Tratarea infestarii cu Erysiphe 

galeopsidis, Septoria melissae si 

Erysiphe salviae- evaluare actiunii 

antipatogenice in campul experimental 

Evaluarea statusului 

biosintetic al materialului 

vegetal tratat 
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 extractul vegetal: din volumul total de 500 mL s-a realizat dilutia de 1:4; tratament la 

nivel foliar si radicular; 

 granulele au fost utilizate pentru obtinerea unei solutii aplicabile la nivel foliar, iar 

dupa hidratarea acestora au fost introduse in sol la nivel radicular. Aspecte din campurile 

experimentale de cultura sunt prezentate in figurile 3.2-3.5. 

 

   
   

   
   

   
   

   
 

 

Fig. 3.2. Melissa officinalis tratata (camp experimental SCDA Secuieni) 
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Fig. 3.3 Aspecte din campul experimental SCDA Secuieni. 

 

  
  

  
  

  

Fig. 3.4.  Melissa officinalis tratata (camp experimental CCB “Stejarul”) 
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Fig. 3.5. Salvia officinalis tratata (camp experimental CCB“Stejarul”) 

 

3.2 Activitatea anti-patogenica si mecanismele de actiune ale uleiurilor volatile  

Extractul si granulele contin numeroase principii active de tipul polifenolilor si 

flavonoidelor, uleiurilor volatile, terpenelor si fitosterolilor, antraceno-derivatilor si 

cumarinelor.  

Plantele tratate in camp au avut o stare de sanatate buna, dar mai ales, si-au pastrat 

potentialul biosintetic pentru compusii volatili analizati.  

Statusul biosintetic al materialului vegetal tratat a fost evidentiat prin analiza gaz-

cromatografica a uleiului volatil obtinut de la plante de Melissa officinalis tratate cu extract 

(Sc1) si granule (BC-PAA/Sc1).  

Rezultatele determinarilor gaz-cromatografice se regasesc reprezentate grafic in 

figurile 3.6-3.8. 

 
Fig. 3.6 Componenta uleiului volatil la Melissa officinalis – martor 

 

 

 
Fig. 3.7. Componenta uleiului volatil la Melissa officinalis +BC-PAA/ESS 
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Figura 3.8.Componenta uleiului volatil la Melissa officinalis + Sc1 

 

3.3. CONCLUZII 

1. Aplicarea tratamentelor atat la nivel foliar, cat si la nivel radicular nu determina efecte 

toxice, ci dimpotriva inhiba bolile care afecteaza plantele si determina un usor efect 

stimulator. Dupa aplicarea tratamentelor plantele au parcurs toate fazele ontogenenetice, 

nu au avut de suferit, cu toate ca in lunile iulie-august conditiile pedo-climatice nu au fost 

favorabile dezvoltarii plantelor (seceta severa); 

2. Studiile comparative ale plantelor tratate cu extract vegetal si granule cu extract 

incapsulat, in cazul de fata, Melissa officinalis demonstreaza ca tratamentele aplicate nu 

induc modificari in ceea ce priveste aparitia unor noi fractiuni din componenta uleiului 

volatil. Este de o importanta majora faptul ca, tratamentele administrate nu au modificat 

calitatea uleiului volatil, mai ales sub aspectul fractiunilor volatile importante pentru 

caracterele de bioproductivitate ale speciei;  

3. Gaz-cromatogramele obtinute evidentiaza acelasi spectru biosintetic cu mici variatii 

nesemnificative.  

 

4. CONCLUZII GENERALE 

Etapa 4 – Testarea biodegradabilitatii produselor superabsorbante, demonstrarea eficientei 

produselor si a reproductibilitatii tehnologiei elaborate poate fi considerata o etapa 

importanta, deoarece eforturile intregului colectiv de lucru au fost indreptate nu numai spre 

imbunatatirea performantelor materialelor compozite absorbante obtinute, ci mai ales in 

dovedirea biodegradabilitatii acestora. In plus, studiile efectuate direct pe plante cultivate au 

demonstrat si potentialul anti-patogenic al extractelor de plante care au fost inglobate in 

hidrogelurile compozite. Activitatea desfasurata s-a concretizat si in publicarea a 5 articole 

din care 4 in reviste cotate ISI, in participarea la 9 conferinte internationale cu prezentari orale 

sau postere si in participarea la 4 conferinte nationale.  
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