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Rezumat

SoilMan își propune să ajute la înțelegerea modului în care practicile agricole din fermă
afectează biodiversitatea solului, precum și modul în care, la rândul său, biodiversitatea solului
poate influența funcțiile și serviciile de ecosistem ale acestuia ca factori determinanți ai
productivității și durabilității. Pentru aceasta, vor fi selectate o serie de câmpuri experimentale
de-a lungul unor gradienți de intensitate a lucrărilor solului, regimului de fertilizare (minerala vs.
organica), rotației culturilor, precum și a modului de gestiune a reziduurilor organice. În aceste
locații, se va realiza inventarierea grupurilor majore ale biotei solului pentru a evalua răspunsul
biodiversității solului la practicile agricole din diferite regiuni ale Europei (Spania, Franța,
Germania, Suedia și România).
În această etapă a implementării proiectului s-au realizat activități care să asigure
îndeplinirea în bune condiții a activităților viitoare. Pentru aceasta, s-a făcut o trecere în revistă
a protocoalelor de lucru privind modul de prelevare și prelucrare a probelor în cazul grupelor de
organisme care vor fi monitorizate: enchitreide, lumbricide, acarieni, colembole, gastropode,
bacterii și ciuperci din sol. În același timp, s-au identificat mai multe zone de interes pentru
proiect, zone care datorită practicilor agricole specifice vor putea fi selectate ca puncte de lucru în
cadrul proiectului SoilMan. În urma unui workshop organizat la nivel de consorțiu vor fi selectate
punctele de prelevare a probelor în funcție de practicile agricole din zonă, tipul de sol și
proprietățile acesturia precum și caracteristicile microclimatice ale zonei.
Introducere

Proiectul SoilMan este un proiect de cercetare care va fi implementat în 6 țări din Europa:
Germania, Suedia, Estonia, Franța, Spania și România. Proiectul este finanțat prin
BIODIVERSA ERANET Cofund în perioada 2016 – 2019. Constiturea acestui consorțiu este
rezultatul colaborării dintre cercetători din domeniul ecologiei solului cu scopul de a lămuri și
înțelege corect modul în care biodiversitatea solului influențează funcțiile solului și serviciile de
ecosistem pe care aceasta le susține. SoilMan este un proiect care va aborda și studia relațiile
dintre managementul solului, biodiversitatea edafică și serviciile de ecosistem în agroecosisteme
din zone climatice diferite din Europa. Proiectul își propune să aducă laolaltă specialiști cu
experiență în domeniul biologiei solului, a pedologiei și ecologiei, dar și specialiști în domeniul
științelor sociale. Pentru a înțelege cât mai corect modul în care lucrările solului și managementul
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fermei influențează biodiversitatea solului și bunurile și serviciile pe care aceasta le oferă,
proiectul SoilMan va cuantifica funcțiile ecosistemelor și multiplele servicii de ecosistem care se
bazează pe biodiversitatea edafică în sisteme agricole din Europa în care managementul solului
este diferențiat pe baza a 4 factori: lucrările solului, fertilizarea, rotația culturilor și managementul
reziduurilor organice (fig 1).

Fig. 1. Managementul solului în funcție de cei patru factori principali

Obiectivele proiectului
Obiectivele generale ale proiectului SoilMan sunt:
 Explorarea la nivel european a biodiversității solului ca funcție a modului de utilizare
a terenurilor și a constrângerilor de habitat;
 Studierea impactul biodiversității solului asupra funcțiilor sale și asupra serviciilor de
ecosistem oferite de către acesta;
 Crearea unei abordări integrate pentru managementul interacțiunilor biologice din sol
și asigurarea serviciilor de ecosistem;
 Valorizarea celor mai importante bunuri și servicii pe care biodiversitatea solului le
poate oferi societății si evaluarea impactului politicilor în asigurarea lor;
 Compararea rezultatelor regionale specifice și asocierea lor cu dezbaterile politice și
legislația europeană în așa fel încât rezultatele obținute în SoilMan să poată fi utilizate
de către politicieni și alți factori de decizie.

4

Raport științific și tehnic

În România, obiectivul specific prezentei etape a fost acela de a pregăti implementarea
proiectului și de a stabili posibilele protocoale de lucru pentru activitățile preconizate în etapele
următoare.

Metodologia cercetării și rezultatele obținute
1. Studiu biblografic
Biodiversitatea solului este o componentă majoră a biodiversităţii ecosistemelor terestre
naturale sau antropice. Aceasta integrează toate organismele care trăiesc în sol, de la organisme
unicelulare la plante şi animale multicelulare, care pot fi clasificate folosind tehnici taxonomice
tradiţionale sau genetice. Biodiversitatea solului cuprinde, de asemenea, o imensă diversitate
ecologică exprimată prin modele comportamentale, moduri de hrănire şi preferinţe de habitat ale
organismelor din sol. Combinarea acestor aspecte se exprimă prin diversitatea ecologică a
organismelor solului. Diversitatea taxonomică este definită cel mai adesea ca şi bogăţia în specii,
fiind exprimată prin numărul de specii existent într-o comunitate sau prin diferenţele relative în
compoziţia specifică a unei comunităţi. După cum remarcă Black şi colab. (2003) nu s-a realizat
până în prezent o descriere completă a tuturor speciilor solului unui ecosistem agricol şi cu atât
mai mult a unui ecosistem natural.

Diversitatea ridicată a solului face practic imposibilă

descrierea tuturor speciilor din solul unei anumite regiuni. Totuşi, diversitatea taxonomică poate fi
definită şi la niveluri taxonomice situate deasupra speciei (familii, ordine, clase, încrengături etc),
abordare care pare mai realistă decât prima şi care poate fi folosită cu succes în studiile
comparative. Biodiversitatea solului poate fi exprimată şi ca diversitate funcţională, în termenii
diferenţelor de mărime, comportament, mod de hrănire şi preferinţe de habitat ale diferitelor
specii sau comunităţi din sol.
Abordând tematica relaţiei dintre biodiversitatea solului şi funcţiile sale, Wolters (2001)
prezintă două ipoteze care pot fi abordate şi anume: ipoteza „nitului” (rivet hypothesis) care
sugerează faptul că fiecare specie are un efect caracteristic asupra funcţionării ecosistemului şi
ipoteza „speciilor redundante” (redundant species hypothesis) care sugereză că numai un număr
minim de specii este necesar pentru asigurarea funcţionării unui ecosistem.
Acelaşi autor remarcă faptul că majoritatea studiilor experimentale susţin ipoteza speciilor
redundante. Aplicarea acestei teorii la organismele solului sugerează faptul că este posibil ca
funcţiile solului să poată fi menţinute în prezenţa anumitor specii sau ansambluri de specii,
numite grupuri funcţionale sau ghilde.
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Studiile ultimilor ani au scos în evidență din ce în ce mai pregnant diversitatea ridicată a
organismelor edafice din solurile Europei (Stone și colab., 2015; Rutgers și colab., 2016), dar și
valoarea ridicată pe care biodiversitatea solului o are pentru fermieri și pentru asigurarea
bunăstării societății (Brady și colab., 2015; Pascual și colab., 2015). Producția primară netă a
ecosistemelor naturale sau a agroecosistemelor este dependentă de funcțiile majore ale solului
cum ar fi asigurarea rezervei de nutrienți din sol și disponibilizarea apei. Dinamica nutrienților în
sol este aproape în totalitate influențată de procese mediate biologic (Wardle și Lavelle, 1997), iar
lumbricidele din sol, numite adesea ingineri ai ecosistemului, influențează determinant regimul
aerohidric al solurilor (Shipitalo și Le Bayon, 2004). În agroecosisteme, lucrările solului
influențează determinant condițiile de habitat ale organismelor edafice și pot astfel controla
abundența și activitatea acestor organisme influențând determinant procesele în care acestea sunt
implicate. Astfel, condițiile de habitat ca rezultat al lucrărilor solului sunt determinante în
asigurarea deversității biologice a solului și a performanțelor pe care aceste organism le au în sol.
Practicile agricole din fermele intensive, cum ar fi lucrările solului, fertilizarea, rotația culturilor
și managementul reziduurilor, sunt considerate a fi dăunătoare câtorva grupe funcționale de
organism edafice prin limitarea accesului la hrană, perturbarea condițiilor de habitat și ormorârea
directă a indivizilor (Tsiafouli și colab., 2015; Postma-Blaauw și colab., 2010; Kibblewhite și
colab., 2008). Astfel de efecte negative asupra organismelor din sol trebuie considerate
îngrijorătoare din moment ce lanțurile trofice din sol sunt responsabile cu reacția sistemului la
perturbări naturale sau antropice fiind cele care determină rezistența și reziliență sistemului
(Brussard și colab, 2004)).
După cum arată Decaens (2006) conservarea și managementul solului trebuie să integreze
atât valoarea intrinsecă, cât și cea instrumentală pentru a proteja biodiversitatea solului și funcțiile
sale. Este de dorit ca beneficiile pe care biodiversitatea solului le oferă solului să fie discutate și
corect înțelese de către cei care sunt principalii interesați de ele și anume fermierii.

Metodologia de lucru

Proiectul SoilMan își propune evaluarea biodiversității solului la diferite niveluri
taxonomice utilizând atât metode clasice cât și abordări moderne, bazate pe tehnici moleculare.
Pentru a asigura uniformitatea protocoalelor de lucru și a metodologiilor folosite, va fi organizat
un workshop de standardizare la nivel de consorțiu a acestor metode. Acest workshop se va
desfășura în viitorul apropiat, înainte de prima campanie de recoltare a probelor.
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Pe perioada derulării proiectului SoilMan se vor realiza mai multe campanii de recoltare a
probelor din situ-urile selectate, probele urmând apoi a fi trimise partenerilor care se vor ocupa de
grupele de organisme edafice de interes.
Echitreidele recoltate vor fi trimise Institutului de Biologia Solului din Hamburg (IFAB)
unde vor fi identificate până la nivel de specie. Gradientul vertical al distribuției și activității
enchitreidelor va fi, de asemenea, urmărit ca urmare a recoltărilor stratificate.
Lumbricidele (râmele) vor fi recoltate de pe suprafața de 0.5 m2 și trimise la Universitatea
din Rennes unde vor fi identificate, se va exprima abundența și biomasa speciilor, structura pe
grupe ecologice și alte caracteristici biologice. Variabilitatea genetică a speciei Apporectodea
caliginosa va fi evaluată și diferite ecotipuri identificate.
Colembolele și acarienii vor fi expediate după recoltare la Universitatea din Goettingen
pentru identificare. Acarienii vor fi clasificați până la nivel de subordin și abundența acestor
grupe va fi determinată. În cazul colembolelor, abundența, bogăția specifică și diversitatea vor fi
evaluate. În cazul colembolelor se va face și clasificarea în grupe funcționale a acestora.
Gastropodele vor fi recoltate în toate punctele de monitorizare selectate atât din sol cât și
din litiera de la suprafața solului. Ulterior, probele vor fi expediate la Universitatea din Rennes
unde diversitatea specifică va fi măsurată, iar diversitatea funcțională va fi evaluată pe baza unor
caracteristici biologice. Două specii comune, identificate în toate probele, vor fi analizate din
perspectiva variabilității genetice intraspecifice.
Bacteriile, ciupercile, inclusiv cele micoriziene, vor fi evaluate utilizând tehnici
moleculare complexe. AND-ul total va fi extras din probele de sol și tehnica PCR va fi folosită
pentru a amplifica gena 16S rRNA (bacterii), ITS (ciuperci) și SSU (ciuperci micoriziene).
Secvențele genei vor permite identificarea la speciilor. Indicii de diversitate α și β vor fi estimați
pentru a evalua compoziția comunității microbiene.
Respirația solului și diversitatea funcțională a comunității microbiene vor fi evaluate
pentru toate probele de sol ca și capacitate a microflorei solului de a metaboliza diferite
substraturi organice. În România, profilul fiziologic al comunității microbiene va fi măsurat
utilizând metoda MicroResp (Campbell și colab., 2003).
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Stabilirea zonelor de studiu din România

În România, zonele de studiu care vor fi monitorizate în proiectul SoilMan sunt situate în
Transilvania, regiune cu climat temperat continental. Nu este încă stabilit clar, la nivelul
consorțiului, numărul de puncte de recoltare a probelor pentru fiecare țară, însă echipa USAMV
Cluj-Napoca a început organizarea rețelei de puncte de unde vor fi colectate probele. În funcție
de modul în care este organizat managementul fermelor potențial interesate de colectarea
probelor, s-au identificat un număr de 10 locații în care este posibilă organizarea punctelor de
colectare a probelor. Proprietarii sau administratorii acestor terenuri au fost contactați și și-au dat
acordul pentru a permite accesul echipei proiectului pe terenurile lor (Anexa 1).

Concluzii

La finalizarea prezentei etape a proiectului SoilMan putem concluziona că s-au creat
premisele bunei desfășurări a acestuia în Romania. În acest sens, subliniem faptul că s-au
clarificat unele apectele legate de protocoalele de lucru care urmează a fi implementate în etapele
viitoare ale proiectului și au fost identificate câteva zone cu potențial de a fi selectate ca puncte de
lucru în cadrul proiectului. Urmează ca la workshopul de lucru al consortiului SoilMan,
programat la începutul etapei următoare, să fie stabilite puctele de lucru ale proiectului în funcție
de obiecivele generale ale acestuia.
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ANEXA 1
TABEL CU FERMELE UNDE ESTE POSIBILĂ
STABILIREA PUNCTELE DE LUCRU ALE PROIECTULUI
Denumire/persoana
contact
Bercea Ioan si Marcela

Localizare

Tip sol

Management

Mihai Viteazu,
Moldovenești
Jud. Cluj

Cernoziom
Fluvosol

SC Carinag,
Babaioana Dumitru

Mihai Viteazu,
Moldovenești
Jud. Cluj

Cernoziom
Fluvosol
Cambisol

SC Ritak,
Adam Istvan

Mihai Viteazu,
Moldovenești
Jud. Cluj

Cernoziom
Fluvosol
Cambisol

SC Danca,
Leopold Zoltan

Calarași, Câmpia Turzii,
jud. Cluj

Cernoziom

SC Prodcom,
Onișor Ovidiu

Viișoara, Ceanu Mare,
Câmpia Turzii

Cernoziom
Fluvosol

Rotația: 3 culturi: grau, porumb, cartof
Fertilizare: minerală
Materia organică: scos din parcelă și încorporată în sol
Lucrările solului: convențional și mobilizare cu cultivator
Rotația: peste 4 culturi: grau, porumb, cartof, floarea soarelui,
sfeclă de zahăr, porumb siloz, lucernă
Fertilizare: minerală, organică și foliară
Materia organică: scos din parcelă și încorporată în sol
Lucrările solului: convențional, semănat direct, mobilizare cu
cultivator, arătură la suprafață
Rotația: peste 4 culturi: grau, porumb, cartof, floarea soarelui,
sfeclă de zahăr, leguminoase, îngrășământ verde
Fertilizare: minerală, mineral+organic, foliară
Materia organică: scos din parcelă, încorporată în sol și lăsată la
suprafață
Lucrările solului: convențional, semănat direct, mobilizare cu
cultivator
Rotația: peste 4 culturi: grau, porumb, cartof, floarea soarelui,
sfeclă de zahăr, leguminoase, îngrășământ verde
Fertilizare: minerală, mineral+organic, foliară
Materia organică: scos din parcelă, încorporată în sol și lăsată la
suprafață
Lucrările solului: convențional, semănat direct, mobilizare cu
cultivator
Rotația: peste 4 culturi: grau, porumb, cartof, floarea soarelui,
sfeclă de zahăr, leguminoase, îngrășământ verde
Fertilizare: minerală, mineral+organic, foliară, organică
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Tușa Nicolae

Aiton, Feleac, Tureni,
Turda, Cojocna

Cernoziom

Lup Iosif

Iara, Petreștii de Jos

Cambisol
Luvosol

Petru Mihai Pustai

Râciu, jud Mureș

Cernoziom

Crăciun Spiru

Sânpentru, jud Mureș

Cernoziom

Belean Florin

Pogăceaua, jud. Mureș

Cernoziom

Milaș Andrei

Meseșenii de Sus, jud.
Sălaj

Luvosol

Mihalca Ioan

Petrova, jud. Maramureș

Cambosol
Luvosol

Materia organică: scoasă din parcelă, încorporată în sol și lăsată la
suprafață
Lucrările solului: convențional, semănat direct, mobilizare cu
cultivator
Rotația: peste 4 culturi: grau, porumb, cartof, floarea soarelui,
sfeclă de zahăr, leguminoase, îngrășământ verde
Fertilizare: minerală, mineral+organic, foliară, organică
Materia organică: scoasă din parcelă, încorporată în sol și lăsată la
suprafață
Lucrările solului: convențional, semănat direct, mobilizare cu
cultivator
Rotația: monocultură: porumb
Fertilizare: minerală și organică
Materia organică: scoasă din parcelă
Lucrările solului: convențional
Rotația: monocultură – porumb
Fertilizare: mineral
Materia organică: încorporată în sol
Lucrările solului: convențional
Rotația: mazăre, grâu, porumb,
Fertilizare: mineral
Materia organică: scoasă din parcelă
Lucrările solului: aratură superficială
Rotația: mazăre, porumb, porumb,
Fertilizare: organică
Materia organică: încorporată în sol
Lucrările solului: convențional
Lucrările solului: convențional
Fertilizare organică
Materia organică: scoasa din parcelă
Fertilizare organica
Materia organică: scoasa din parcelă
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