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Obiectivele etapei
Obiectivul general al proiectului SoilMan este acela de a monitoriza și evalua
biodiversitatea solului în terenuri agricole supuse unor practice agricole caracteristice fiecărei
regiuni din Europa unde proiectul a stabilit zone de studiu. Obiectivele etapei raportate au fost:
1. Pregătirea protocoalelor de lucru în vederea prelevării probelor și prelucrării acestora;
2. Recoltarea de probe din experiențele de lungă durată luate în studiu;
3. Demararea unor experiențe care să permită evaluarea rolului organismelor edafice în
asigurarea funcțiilor solului;
4. Punerea în valoare a serviciilor pe care biodiversitatea solului le poate oferi la nivel
de fermă prin dezvoltarea unui model adecvat a fi folosit ca instrument de valorizare a
biodiversității solului.
Rezumat
Proiectul SoilMan și-a propus să contribuie la înțelegerea modului în care practicile
agricole din fermă influențează biodiversitatea solului, precum și modul în care, la rândul său,
biodiversitatea solului poate influența funcțiile și serviciile de ecosistem în terenuri agricole
arabile. Pentru aceasta, Soilman are două direcții de cercetare: prima dintre ele este legată de
experiențe de lungă durată existente în țările consorțiului, iar cea de-a doua este legată de studiul
biodiversității direct în ferme unde se practică un management specific. Pentru ambele direcții de
cercetare unul din factorii principali considerați este sistemul de lucrări a solului. Bodiversitatea
edafică și o serie de procese în care aceasta este implicată au fost monitorizate în terenuri arabile
prelucrate în sistem clasic și terenuri arabile în care solul a fost prelucrat prin tehnici
conservative.
În etapa 2017 de deruare a proiectului cercetările s-au axat pe experiențele de lungă
durată, rețeaua de ferme urmând a fi monitorizată în etapele următoare ale proiectului. În
România, s-a ales ca sit de studiu o experiență de lungă durată amplasată la SCDA Turda și
înființată cu mai bine de 10 ani în urmă. Utilizând datele existente, s-a realizat o caracterizare a
condițiilor de habitat ale zonei în care este amplasată experiența, caracterizare care va fi folosită
pentru descrierea experiențelor studiate la nivel de consorțiu și pentru dezvoltarea unui model de
valorizare a serviciilor oferite de biodiversitatea solului.
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În prima parte a etapei raportate a fost organizat un workshop de uniformizare a
protocoalelor de lucru și de stabilire a modului de recoltare a probelor. În urma acestui workshop
s-au stabilit grupele de organisme edafice care vor fi monitorizate și protocoalele de recoltare a
acestor grupe: enchitreide, lumbricide, colembole, gastropode, bacterii și ciuperci din sol. În
plus, s-au stabilit parametri fizico-chimici care trebuie determinați în fiecare zonă de studiu.
Activitatea de recoltare a probelor s-a desfășurat în fenofaza de înflorire a grâului, către
sfârșitul lunii aprilie. Urmând protocoalele stabilite s-au recoltat probe pentru enchitreide,
lumbricide și bacterii. Probelele recoltate au fost trimise pentru analiză către partenerii din
consorțiu, diversitatea funcțională a comunității bacteriene a solului urmând a fi evaluată de către
grupul de la USAMV Cluj-Napoca. Fiind responsabili cu evaluarea profilului fiziologic al
comunității microbiene în toate siturile studiate, USAMV Cluj-Napoca a primit de la parteneri un
număr de 156 de probe pentru analiză. Toate probele au fost analizate, iar rezultatele vor fi
discutate la următoarea întâlnire a consorțiului și vor fi prezentate la simpozioane de specialitate.
Aceste rezultate vor sta la baza unor lucrări știinifice care sunt în curs de redactare.
Pentru evaluarea rolului comunității edafice în asigurarea funcțiilor solului au fost
începute la nivelul consorțiului o serie de experiențe în teren sau în condiții controlate. În
experința de la SCDA Turda este în derulare o experiență de evaluare a procesului de
descompunere a materiei organice în terenuri arabile prelucrate convențional și conservativ. De
asemenea, efecte ale modului de prelucrare a solului și a comunității biotice asupra capacității de
suprimare a bolilor plantelor au fost demarate în colaborare cu partenerii noștri din Germania și
Spania. Aceste experiențe sunt în derulare, iar rezultatele vor fi prezentate și publicate ulterior.
Punerea în valoare a serviciilor oferite de biodiversitatea solului este una din activitățile
demarate în această etapă. Pentru aceasta, s-a stabilit crearea unui model care să integreze datele
existente în experiențele de lungă durată cu date obținute de la fermieri. Este în curs de realizare
un workshop la care vor fi invitați fermieri din zona de studiu care vor participa și vor contribui
la dezvoltarea acestui model. Activitatea este coordonată de partenerii din Germania, iar
organizarea workshopului, culegerea datelor și prlucrarea lor se face de către colectivul de la
USAMV Cluj-Napoca.
Activitatea de valorizare a serviciilor este legată de cea de analiză a aspectelor legislative
și politice care privesc biodiversitatea în general, și biodiversitatea solului, în special.
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Rezultatele obținute până în acest moment au fost discutate la întâlnirea de lucru a
consorțiului din luna septembrie și au fost prezentate la 2 simpozioane internaționale. Un articol
științific care va prezenta rezultatele diversității funcționale a comunității microbiene a solului
este în curs de redactare.
Descrierea științifică și tehnică a activităților realizate
Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în etapa raportată s-au realizat o serie de
activități în vederea monitorizării biodiversității solului în experiențele de lungă durată selectate
pentru studiu, au fost demarate o serie de experiențe pentru evaluarea modului în care
biodiversitatea solului influențează funcțiile solului și serviciile de ecosistem pe care aceasta le
susține, au fost analizate probele privind diversitatea funcțională a comunității bacteriene și a
început activitatea de valorizare a biodiversității solului. Parte din aceste activități sunt legate
unele de altele și vor fi prezentate aici în acest fel.
1. Uniformizarea procedurilor și protocoalelor de lucru utilizate
Prima activitate realizată în această etapă a fost aceea de stabilire a punctelor de prelevare
a probelor și a protocoalelor de lucru pentru prelevarea acestora în experiențele de lungă durată
luate în studiu. Acest lucru s-a realizat la prima întâlnire de lucru a consorțiului în cadrul unui
workshop organizat în ultima zi. USAMV Cluj-Napoca a propus ca sit de studiu o experiență de
lungă durată amplasată la SCDA Turda, iar în ceea ce privește parametri biologici colectivul
USAMV Cluj-Napoca a fost desemnat responsabil pentru analiza diversității funcționale a
comunității microbiene a solului. De asemenea, au fost stabilite grupele de organisme edafice
care vor fi identificate până la nivel de specie și responsabilii cu realizarea acestui lucru. Aceste
grupe sunt:
1.1. Echitreidele vor fi prelevate conform ISO 23611-3: 2007: Calitatea solului Eșantionarea nevertebratelor solului. Extracția solului pentru enchitreide se va realiza cu ajutorul
unei sonde având dimensiunea de 5 cm x 30 cm. Extracția se va face pe o adâncime de 30 de cm,
iar probele vor fi separate din 10 în 10 cm pentru a determina gradientul vertical al distribuției și
activității enchitreidelor ca urmare a recoltării stratificate. Acestea vor fi identificate până la
nivel de specie la Institutului de Biologia Solului din Hamburg (IFAB), Germania.
1.2. Lumbricidele (râmele) vor fi extrase din sol prin combinarea a două proceduri:
săparea și extracția cu substanțe repelente. Suprafața probei va fi de 25 cm x 25 cm x 20 cm
5
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(lungime x lățime x adâncime). Prima parte a extracției constă în colectarea manuală a
indivizilor, după care în același loc se realizează o extracție cu soluția Allyl-isothiocyanate
(AITC) - izopropanol, o metodă prietenoasă cu mediul înconjurător (Pelosi, 2014). Vor fi
evaluate abundența și biomasa speciilor, structura pe grupe ecologice și alte caracteristici
biologice. Pentru determinarea variabilității genetice a speciei Apporectodea caliginosa, indivizii
colectați din experiețe vor fi trimiși la Universitatea din Goettingen (Germania) unde se vor face
analizele molecular. Speciile de lumbricide vor fi determinate direct în teren, iar daca nu este
posibil vor fi expediați în Franța pentru a fi determinați.
1.3. Colembolele și acarienii vor fi extrași după aceeași procedură din două probe de sol
prelevate cu ajutorul unei sonde având dimensiuni de 5 cm x 30 cm. Proba de sol recoltată pe
adâncimea de 30 cm va fi ulterior împărțită în 6 subprobe (5 cm fiecare) care vor fi expediate
pentru extracție și identificare la Universitatea din Goettingen. Acarienii vor fi clasificați până la
nivel de subordin și abundența lor va fi estimată. În cazul colembolelor, abundența și diversitatea
specifică vor fi evaluate. În cazul colembolelor se va realiza și separarea în grupe funcționale a
acestora.
1.4. Gastropodele vor fi recoltate în toate punctele de monitorizare selectate atât din sol,
cât și din litiera de la suprafața solului. Probele vor fi ulterior expediate la Universitatea din
Rennes pentru identificare la nivel de specie, 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.
1.5. Bacteriile, ciupercile, inclusiv cele micoriziene, vor fi determinate în urma evaluării
probelor de sol prin tehnici moleculare moderne. În acest caz probele vor fi recoltate din 10 în 10
cm, până la adâncimea de 30 cm (3 probe). Fiecare probă va fi compusă din circa 10 g de sol.
Solul va fi împachetat corespunzător și trimis la Institutul de Ecologie și Științe ale Pământului,
Universitatea din Tartu, Estonia. Acolo se va face extracția AND-ului total și prin tehnica PCR
se va amplifica gena 16S rRNA (bacterii), ITS (ciuperci) și SSU (ciuperci micoriziene).
Secvențele genei vor permite identificarea speciilor. Indicii de diversitate α și β vor fi estimați
pentru a evalua diversitatea comunității microbiene.
1.6. Biomasa microbiană va fi măsurată în urma prelevării a 100 grame de sol pe 3
adâncimi 0-10 cm, 10-20 cm și 20-30 cm. Probele trebuie păstrate la rece și trimise la
Universitatea din Gottingen pentru analiză.
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1.7. Diversitatea funcțională a comunității microbiene va fi evaluată pentru toate
probele de sol ale consorțiului pe baza profilului fiziologic al comunității microbiene, utilizând
metoda MicroResp (Campbell și colab., 2003). În acest scop probele vor fi prelevate în sezonul
de primăvară, pe 3 adâncimi (0-10cm, 10-20 cm, 20-30 cm). Solul va fi expediat pentru analiză
la USAMV Cluj-Napoca și va fi păstrat la 4⁰C până în momentul analizei.
1.8. Capacitatea de suprimare a bolilor va fi evaluată în Spania la Institutul pentru
Agricultură Sustenabilă din Cordoba. În acest scop vor fi trimise circa 10 kg sol uscat din fiecare
parcelă, prelevat de pe suprafața de 20 cm x 20 cm x 25 cm (lungime x lățime x adâncime) din 4
puncte situate la o distanță de 6 metri unul de altul.
Pe lângă parametri biologici prezentați anterior pentru fiecare punct de prelevare a
probelor vor fi determinați o serie de parametri fizici si chimici. Aceștia vor fi analizați dintr-o
probă compusă, rezultată prin amestecarea a patru probe prelevate la 5 metri unul de altul și de
la trei adâncimi diferite. Solul va fi uscat la temperatura camerei, cernut prin sita de 2 mm și
ulterior trimis în Germania pentru analiză.
1.9. Stabilitatea agregatelor va fi determinată în urma prelevării a 1 kg de sol de la 3
adâncimi diferite pe o suprafața 25 cm x 25 cm. Solul prelevat va fi păstrat la temperature de 4ͦC
și expediat pentru analiză la Universitatea din Rennes.
1.10. Capacitatea de infiltrare a apei în sol va fi determinată cu ajutorul unor monoliți
de sol având diametrul de 30 cm și 10-15 cm înălțime. Materia organică este înlăturată de la
suprafața solului, iar metoda constă în adăugarea unui volum cunoscut de apă și cronometrarea
timpului de infiltrare al acesteia în sol.

2. Recoltarea probelor
Recoltarea probelor din experiențele de lungă durată s-a realizat după procedura stabilită
la nivel de consorțiu. S-a decis ca probele să fie recoltate din câmpuri experimentale cultivate cu
grâu, în fenofaza de înflorire a grâului. În momentul demarării procedurilor de recoltare a
probelor s-a constatat că unor parteneri din proiect le va fi imposibil să proceseze toate probele
recoltate din câmpurile experimentale, motiv pentru care s-a hotărât amânarea recoltării în cazul
unor grupe taxonomice. În cazul, României s-a amânat pentru anul următor recoltarea
gastropodelor, colembolelor și a probelor de evaluare a diversității bacteriilor și ciupercilor din
sol. Pentru aceste grupe recoltarea probelor se va face anul următor. În cazul celorlalte grupe
7
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studiate, probele s-au recoltat conform protocoalelor agreate, iar ulterior acestea au fost trimise
către partenerii din proiect pentru analiză.
Toți partenerii cu experiențe de lungă durată au recoltat probe în vederea evaluării
diversității funcționale a comunității microbiene, probe care au fost expediate către grupul de la
USAMV Cluj-Napoca. Un număr de 156 de probe au ajuns la noi și au fost analizate conform
procedurii stabilite (Metoda Microresp).
3. Caracterizarea habitatelor studiate
Caracterizarea condițiilor de habitat în care au fost amplasate experiențele a fost
activitatea realizată cu scopul definirii și stabilirii acestor condiții. Stabilirea experiențelor de
lungă durată studiate la nivelul consorțiului s-a făcut și ținând cont de poziționarea lor în regiuni
ale Europei cu regimuri climatice diferite. Pe baza datelor avute la dispoziție și a măsurătorilor
efectuate s-au transmis partenerilor principalele caracteristici de habitat existente la experiența de
la SCDA Turda. Experiența de la SCDA Turda cuprinde o rotație de 3 culturi: grâu, porumb, soia
și două sisteme de prelucrare a terenului: arătură convențională și lucrări conservative executate
pe adâncime redusă. Condițiile de habitat sunt specifice vestului Câmpiei Transilvaniei, cu relief
de dealuri joase (altitudine de 345 – 493 m), sol de tip faeoziom cambic și textură luto-argiloasă.
Climatul continental determină în zonă precipitaţii medii anuale de 540 mm din care 68% cad în
perioada de vegetaţie, cea mai ploioasă lună fiind luna iunie, cu media precipitațiilor de 85,3
mm, iar cea mai secetoasă lună este februarie când avem în medie numai 22,6 mm. Temperatura
medie anuală normală pe 67 ani este de 8,4°C, cea mai călduroasă lună este iulie cu temperatura
medie lunară de 19,3°C, iar cea mai răcoroasă este ianuarie având temperatura medie lunară de
- 4,4°C.
Datele privind condițiile de habitat vor fi folosite și în procedura de modelare a serviciilor
oferite de biodiversitatea solului, activitate prezentată ulterior.
4. Evaluarea diversității funcționale a comunității microbiene a solului
Evaluarea diversității funcționale a comunității microbiene în experiențele de lungă durată
s-a realizat prin metoda Microresp (Campbell și colab., 2003). În cadrul proiectului SoilMan au
fost primite și analizate 156 de probe din 5 țări: România, Germania, Spania, Franța, Suedia.
Metoda a fost dezvoltată de către Campbell și colab. (2003) ca o metodă alternativă ce
combină avantajele tehnici Biolog, utilizând sistemul de microplăci și avantajul metodei SIR de a
măsura producția de CO2 în timpul unor perioade scurte de incubare (Sassi și colab., 2012).
8
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MicroResp este o metodă colorimetrică bazată pe principiul respirației comunității microbiene ca
urmare a metabolizării diferitelor surse de cabon într-un sistem de microplăci cu 96 de godeuri.
Un număr de 15 substraturi sunt recomandat a fi utilizate, însă numărul acestora poate varia în
funcție de obiectivele studiului (Tab. 1). Această metodă oferă un răspuns imediat la aceste
substraturi și reflectă mai degrabă activitatea microbiană, decât creșterea numerică ca urmare a
măsurării răspunsurilor în primele 4-6 ore. În esență, solul de analizat este plasat în godeurile
plăcilor adânci, în care se adaugă și sursa de carbon. Placa astfel pregătită este închisă prin
așezarea deasupra ei a unei alte plăci numită placă de detecție, astfel încât fiecare godeu al unei
plăci, comunică cu un godeu al celelaltei plăci. Cele două plăci sunt închise ermetic utilizând o
membrană cu orificii care este așezată între cele două plăci. Placa de detecție conține un gel cu
indicator de culoare crezol, care răspunde la schimbările pH-ului din gel, schimbări datorate CO2
eliberat din solul analizat. Indicatorul crezol își schimbă culoarea de la roz la galben pe măsură
ce are loc scăderea pH-ului din gel. Avantajul metodei MicroResp constă în faptul că indicatorul
nu se află în contact direct cu proba de analizat (Drage și colab., 2012). Citirea probelor se
realizează utilizând un spectrofotometru multipunct la lungimea de undă de 570 nm înainte și
după cele 6 ore de incubare (Campbell și colab., 2010).
Tab. 1 Surse de carbon utilizate în MicroResp
Surse de carbon
Carbohidrați
D-trehaloză
C12H22O11
D-galactoză
C6H12O6
L-arabinoză
C5H10O5
D-glucoză
C6H12O6
D-fructoză
C6H12O6
Acizi carboxilici
acidul oxalic
C2H2O4
acidul-αketoglutaric
C5H6O5
acid citric
C6H8O7
acidul L-malic
C4H6O5
Sursă: (Campbell și colab., 2003)

Aminoacizi
L-arginină
acidul-γ-aminobutiric
L-lizină

L-alanină
L-cisteină
Aminozaharuri
N-acetil-glucozamină

C6H14N4O2
C4H9NO2
C6H14N2O2
C3H7NO2
C3H7NO2S
C8H15NO6

După analiza probelor, rezultatele au fost introduse într-un set de formule pentru a se
calcula cantitatea de dioxid de carbon ce a rezultat prin metabolizarea surselor de carbon de către
comunitatea microbiană, cantitate ce indică intensitatea activității
rezultatele obținute sunt prezentate în cele ce urmează:
9
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Fig. 1. Activitatea metabolică a comunității microbiene pentru probele din Franța
(CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 2. Activitatea metabolică a comunității microbiene pentru probele din Germania
(CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 3. Activitatea metabolică a comunității microbiene pentru probele din România
(CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 4. Activitatea metabolică a comunității microbiene pentru probele din Spania
(CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 5. Activitatea metabolică a comunității microbiene pentru probele din Suedia
(CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Urmărind modul de utilizare a surselor de carbon se pot observa diferențe între țări atât
din punct de vedere a grupelor de surse de carbon utilizate de comunitatea microbiană, cât și din
punctul de vedere al cantităților utilizate de către aceasta. În cazul probelor din Franța se observă
o comunitate microbiană bine echilibrată, care preferă ca sursă de carbon acidul ketoglutaric,
urmat de acidul citric și de fructoză, celelalte surse fiind consumate în proporții asemănătoare,
dar mai mici decât cele prezentate anterior. Comunitatea microbiană a probele recoltate în
Germania prezintă o structură capabilă să metabolizeze în cantități ridicate mai multe surse de
carbon din categoria acizilor carboxilici, urmați de carbohidrați. Comparativ, comunitatea
microbiană a probelor din România este asemănătoare din punct de vedere a biodiversității, dar
prezintă o capacitate mai mare de utilizare a carbohidraților, în unele cazuri egalând sau chiar
depășind acizii carboxilici.
Chiar dacă pentru majoritatea probelor tiparul de utilizare a surselor de carbon este
asemnător, probele din Suedia sunt o excepție. Comunitatea microbiană existentă în aceste probe
nu utilizează preponderent acizii carboxilici, însă utilizează în cantități mari carbohidrații, urmați
îndeaproape de aminozaharuri.
Comparând sistemele de lucrare a solului, se observă că în sistemul convențional de
lucrare a solului comunitatea microbiană este mai activă în cazul probelor din Franța, România și
Suedia, iar lucrările în sistem conservativ duc la o comunitate mai activă pentru solurile din
Germania și Spania.
Rezultatele obținute sunt în procedură de analiză și prelucrare statistică și vor sta la baza
unor lucrări științifice care urmează a fi redactate în vederea publicării. Analiza și prelucrarea
datelor se realizează în colaborare cu partenerii din Suedia și urmează o procedură comună la
nivel de consorțiu.
5. Abordări experimentale în evaluarea rolului biodiversității solului în
asigurarea serviciilor de ecosistem
La nivelul consorțiului SoilMan s-a stabilit de comun acord între parteneri demararea
unor experiențe comune care să permită evaluarea rolului comunității biologice a solului în
asigurarea funcțiilor sale. Dinamica și interacțiunile dintre grupurile funcționale cheie din sol pot
fi manipulate și evaluate în condiții experimentale atât în teren, cât și în condiții controlate.
Subiectele care vor fi abordate în experimentare se referă la descompunerea materiei organice și
13
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circuitul nutrienților, structura solului și relația cu apa din sol și capacitatea solului de a suprima
agenții patogeni prezenți în sol.
În etapa raportată au fost demarate experiențe de evaluare a rolului biotei solului în
procesul de descompunere a materiei organice. Pentru aceasta s-a folosit metoda litter-bags
(pungi cu litieră) care constă în realizarea unor pungi de plastic cu ochiuri de diferite dimensiuni,
în care se adaugă materialul organic de descompus. În acest fel se asigură accesul la materia
organică numai în cazul anumitor grupe de organisme edafice, după dimensiunea corpului
acestora (fig. 7).

Fig. 7. Litter-bags

Fiecare partener care gestionează experiențe de lungă durată a dezvoltat un protocol
experimental prin care astfel de pungi cu material organic (porumb uscat) (fig. 8) să fie pregătite
pentru a fi introduse în sol în vederea evaluării dinamicii procesului de descompunere în terenuri
agricole lucrate convențional și terenuri agricole lucrate conservativ. Pungile au fost astfel
realizate încât să permită doar acțiunea microorganismelor din sol asupra litierei, dar și acțiunea
combinată a microorganismelor și faunei edafice asupra materialului organic.
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Fig. 8. Amplasarea experienței litter-bags la SCDA Turda
În cazul experienței de la SCDA Turda, au fost amplasate un număr total de 324 de pungi
pentru cele 6 variante de management agricol (2 arături x 3 culturi), în 3 repetiții și 3
pseusorepetiții care vor permite cuantificarea descompunerii la diferite momente de timp.
Pungile au fost îngropate orizontal în sol, cele din variantele cu arătură convențională la
adâncimea de 20 cm, iar cele din variantele cu mobilizare superficială a solului au fost îngropate
la 5 cm adâncime în sol.
Din fiecare set de pungi, la interval de o lună, se va extrage câte o pungă pentru a
cuantifica rata de descompunere a materiei organice. Rata de descompunere a materiei organice
va fi determinată pe baza reducerii în greutate a materiei organice introdusă inițial.
O altă direcție de cercetare abordată prin experimentare privește capacitatea solului de a
suprima dezvoltarea unor agenți patogeni periculoși culturilor agricole. Wolfarth și colab. (2011)
au raportat reducerea biomasei specie patogene Fusarium sp. în prezența lubricidelor față de
absența acestora, iar acest lucru este considerat un beneficiu pe care lumbricidele îl pot oferi
agroecosistemelor. Se dorește investigarea acestui serviciu de ecosistem prin derularea unor
experiențe comune de evaluare a efectelor anumitor grupe faunistice (lumbricide, colembole)
asupra capacității de germinare a sporilor unor ciuperci patogene (Fusarium sp.) și a capacității
de detoxifiere a solurilor cu conținut ridicat de micotoxine. Această activitate este în faza de
pregătire a protocoalelor experimentale și de obținere a materialelor necesare experimentării.
Experiențele vor fi organizate atât în teren, cât și în condiții controlate (laborator, seră).
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6. Cuantificarea costurilor și beneficiilor oferite de biodiversitatea solului
Studiul de identificare și evaluare a avantajelor și dezavantajelor oferite de biota edafică
va consta în modelarea rezultatelor obținute în cadrul consorțiului ca urmare a evaluării
managementului agricol cu ajutorul chestionarelor, a interviurilor și pe baza rezultatelor
parametrilor biologici monitorizați în proiect. În cadrul activităților viitoare ale proiectului,
modelul va fi testat pe baza unor scenarii stabilite, urmând ca acesta să fie completat și corectat
în vederea evidențierii importanței biotei solului în ferme. Acest model va permite analiza
costurilor și beneficiilor aduse de biodiversitatea edafică în fermă, după care va fi evaluată
legislația existență și vor fi propuse soluții legislative pentru îmbunătățirea politicilor agricole și
de mediu.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv pe parcursul derulării proiectului se vor realiza mai
multe activități. În etapa raportată de noi a început organizarea primului workshop de culegere a
informațiilor de la fermeri. Această primă întâlnire a grupului țintă se va concentra pe culegerea
de informații despre practicile de management din fermă, despre conștientizarea și cunoștințele
legate de biodiversitatea solului și despre modul în care serviciile de ecosistem au valoare în
percepția agricultorilor. În plus, va fi abordată o evaluare a conexiunilor dintre politicile actuale
și măsurile luate pentru menținerea biodiversității solului, fără a se insista foarte mult pe datele
de natură politică. În vederea organizării adecvate a workshopului a fost pregătit un chestionar
informativ în care vor fi abordate următoarele teme: informații generale privind ferma (care este
suprafața lucrată, modul de obținere a terenului, tipul de management din fermă, numărul de
angajați), informații privind rotația culturilor (ce tip de culturi cresc, dacă dețin pajiști și cum le
utilizează), informații privind solurile (ce tip de sol au în folosință, ce sisteme de cultivare
practică în funcție de culturi, dacă se folosesc și care sunt măsurile de reabilitare a compactării
solului, nivelul de preocupare pentru protecția solului), informații despre fertilizare (ce fel de
fertilizanți utilizează cu detalii la îngrășămintele organice), informații privind comercializarea
grâului, dar și alte aspecte de natură economică.
Datele obținute de la fermieri, datele existente în experiențele de lungă durată și datele
obținute în cadrul proiectului vor sta la baza realizării unui model comparativ-static general care
va analiza o serie de aspecte economice, ecologice, sociale și politice. Un prim pas în această
direcție este întocmirea unei baze de date care să includă datele existente în experiențele de lungă
durată. Această activitate este în curs de finalizare, rezultatele existente în experiențele de lungă
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durată de la SCDA Turda fiind pregatite pe 4 categorii: date climatice, date de management
agricol, date de chimism a solului și date despre producția agricolă.
Procedura de modelare este în mod direct legată de cea de analiză și evaluare a aspectelor
legislative care privesc biodiversitatea solului la nivel național și european. Dat fiind că, în acest
moment, politicile agricole și de mediu nu fac referire directă la biodiversitatea solului, s-a
demarat activitatea de identificare a politicilor europene care ar putea fi completate sau corectate
cu aspecte strict legate de biodiversitatea solului. În Romania, politicile de înverzire a agriculturii
reprezintă un pachet legislativ în care s-ar putea adăuga referiri directe la biodiversitatea solului.
La nivelul consorțiului urmează analiza comparativă a aspectelor legislative din fiecare stat
membru al consorțiului și evidențierea punctelor tari și a celor slabe pentru fiecare stat. Aceste
activități urmează a fi realizate în etapele următoare ale proiectului.
7. Diseminarea rezultatelor obținute
Rezultatele obținute până în acest moment au fost prezentate la două simpozioane
internaționale:


Potthoff M., Pérès G., Taylor A., Scrader S., Landa B., Nicolai A., Sandor M., Öptik
M., Guzmán G., Bergmann H., Cluzeau D., Banse M., Bengtsson J., Guernion M., Zaller
J., Roslin T., Scheu S., Gómez Calero J-A., Schmoock I., Linsler D., and all
collaborators, Ecosystem services driven by the diversity of soil biota –
understanding and management in agriculture, 19th EGU General Assembly, Austria,
23-28 April, 2017.



Sandor M., Valentina Stoian, Onica B., Maxim A., Buta M., SOILMAN – A NEW
EUROPEAN PROJECT TO EXPLORE SOIL BIODIVERSITY IN ARABLE
SOILS, "Environment & Progress", Cluj-Napoca, 20 octombrie, 2017.
În plus, la workshopul care urmează a fi organizat de către echipa USAMV Cluj-Napoca

se vor discuta și prezenta aspecte ale biodiversității solului și beneficiile pe care aceasta le poate
aduce la nivel de fermă.
Rezultatele obținute pentru profilul fiziologic al comunității microbiene în experiențele de
lungă durată vor fi prezentate în lucrări stiințifice de specialitate, una fiind în curs de redactare.

17

Raport științific și tehnic

Concluzii
Concluziile pe care le putem formula la finalul acestei etape a proiectului SoilMan sunt
următoarele:
-

Înțelegerea rolului funcțional al diverității biologice din sol reprezintă un deziderat major
al grupurilor de cercetare din domeniul solului din Europa, iar proiectele realizate în
consorții pot asigura obținerea unor date semnificative pentru atingerea acestui deziderat;

-

Utilizarea unor proceduri și protocoale comune pentru prelevarea probelor, analiza și
prelucrarea datelor obținute va permite o interpretare corectă a rezultatelor, fără riscul
apariției unor erori majore datorate unor astfel de factori;

-

Recoltarea probelor în experiențele de lungă durată s-a realizat în mod adecvat, chiar
dacă pentru anumite grupe de organisme edafice monitorizarea lor a fost amânată pentru
a evita supraaglomerarea cu probe și, astfel, imposibilitatea prelucrării lor;

-

Profilul fiziologic al comunității microbiene a solului este un parametru sensibil atât la
tipul de management aplicat solului, cât și la regiunea geografică de unde s-a recoltat
proba; folosirea acestui parametru pentru a monitoriza impactul practicilor agricole
asupra diversității microbiene a solului va fi testat în etapa următoare a proiectului;

-

Experimentarea este o metodă viabilă pentru obținerea de informații corecte despre rolul
anumitor grupe de organisme edafice în asigurarea unor servicii de ecosistem;
organizarea și demararea unor experiențe comune la nivel de consorțiu permite umplerea
unor goluri care pot exista în anumite grupuri de cercetare, consorțiul putând asigura
completarea eficientă a posibilelor neajunsurilor existente într-un singur grup;

-

Fără punerea în valoare a serviciilor de ecosistem pe care le asigură sau mediază
biodiversitatea solului, managementul fermei nu va fi niciodată direcționat în direcția
conservării acesteia; de aceea, dezvoltarea unui model de valorizare a biodiversității
edafice la nivelul fermei, poate constitui un instrument major care să fie utilizat la nivelul
grupului de interes al proiectului pentru a evidenția beneficiile oferite de biodiversitatea
edafică.
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