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Raport științific și tehnic

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. Crearea unei rețele de ferme în care să se fi aplicat sisteme convenționale de lucrare a
solului, dar și sisteme conservative de lucrare a solului;
2. Recoltarea de probe din rețeaua de ferme creată în vederea monitorizării biodiverstății
solului;
3. Realizarea 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.
5. Diseminarea rezultatelor obținute.

REZUMAT
În etapa a treia de derulare a proiectului SOILMAN a continuat procesul de monitorizare
a biodiversității solului în terenuri agricole în care s-au aplicat lucrări convenționale sau
conservative ale solului. De această dată, probele s-au recoltat din 8 ferme din Transilvania, ferme
în care au fost găsite parcele cultivate cu grâu și care au fost cultivate în sistem convențional sau
conservativ. Urmând protocoalele stabilite la nivel de consorțiu, din aceste locații s-au recoltat
probe pentru monitorizarea bacteriilor, ciupercilor, enchitreidelor, lumbricidelor și gastropodelor.
Probele recoltate au fost trimise pentru analiză la partenerii din consorțiu. Diversitatea funcțională
a comunității microbiene în rețelele de ferme din Franța, Suedia și România a fost determinată de
către colectivul de cerecetare din România, rezultatele obținute fiind în curs de prelucrare.
Pentru evaluarea experimentală a rolului biodiversității solului în asigurarea unor servicii de
ecosistem s-a finalizat experiența începută în etapa anterioara a proiectului și care a urmărit
procesul de descompunere a reziduurilor organice în terenuri lucrate convențional și conservativ.
În plus, s-a realizat un experiment nou, care a avut ca obiectiv major evaluarea rolului
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lumbricidelor în reducerea sau diminuarea dezvoltării unor agenți patogeni și în procesul de
detoxifiere a solului. Rezultatele obținute în acest experiment sunt în curs de prelucrare.
Pentru valorizarea serviciilor de ecosistem pe care biodiversitatea solului le poate aduce
agriculturii a fost conceput și creat un model numit Policy Model Soil Biodiversity (PoMoSoB),
model care va putea fi utilizat la scară regională și va permite luarea unor decizii corecte de către
grupurile țintă interesate.
Rezultatele obținute până în acest moment au fost discutate la întâlnirile de lucru ale
consorțiului și au fost prezentate la 2 simpozioane internaționale.

Descrierea științifică și tehnică a activităților realizate
Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în etapa raportată s-au realizat o serie de
experiențe având ca scop evaluarea modului în care biodiversitatea solului influențează funcțiile
solului și serviciile de ecosistem furnizate, au fost analizate probele privind diversitatea funcțională
a comunității bacteriene și s-a continuat activitatea de valorizare a biodiversității solului.
1. Evaluarea diversității biologice în rețeaua de ferme a proiectului
În vederea monitorizării grupurilor țintă ale proiectului s-a constituit o rețea de ferme în care
au fost aplicate lucrări convenționale ale solului, dar și lucrări conservative ale solului. În
conformitate cu protocoalele stabilite la nivel de consorțiu în aceste ferme s-a realizat recoltarea
de probe pentru monitorizarea bacteriilor, ciupercilor, biomasei microbiene, enchitreidelor,
lumbricidelor, gastropodelor, a diversității funcționale a comunității microbiene precum și a unor
parametri fizico-chimici ai solului (Act. 3.1 și 3.2. din Planul de realizare al proiectului).
1.1.Caracterizarea habitatelor studiate
Rețeaua de ferme constituită în N-V României cuprinde un număr de 8 ferme (Fig. ),
în care au fost selectate 15 terenuri cultivate cu grâu din care s-au recoltat probele de sol astfel: 8
terenuri lucrate în sistem convențional (CT) și 7 terenuri lucrate în sistem conservativ (MT).
Sistemul CT de lucrare a solului este caracterizat prin următoarele tipuri de lucrări: arat cu plugul,
discuit sau utilizarea cultivatorului de tip grapă pentru omogenizarea solului și semănat. Sistemul
MT de lucrare a solului presupune utilizarea unor mașini agricole care afânează solul la suprafață
fără a se realiza întoarcerea brazdei.
Climatul continental asigură în zona studiată precipitaţii medii anuale în jurul valorii de
700 mm și o temperatură medie anuală de 9°C.
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Tabelul 1.
Rețeaua de ferme din care s-au prelevat probele
Denumirea Varianta

MT

Rep 1
Săndulești

CT

MT

Rep 2
Bădeni

CT

Tipul
de sol

Descrierea profilului

Faeoz
iom
tipic
(Fz ti)

-Am 0-30 cm, brun închis (10YR 3/3), cu
structură
glomerulară,
argilă-medie,
rădăcini rare, trecere treptată;
-Bt 30-60 cm, brun-gălbui închis (10YR
4/4), cu structură poliedric angulară, plastic,
adeziv, argilo-lutos, trecere treptată;

-Am 0-25 cm, brun foarte închis (10YR
2/2), cu structură grăun-ţoasă mică, bine
dezvoltată, argilă-prăfoasă, rădăcini rare,
Faeoz
trecere treptată;
iom
-AB 25-40 cm, brun cenușiu foarte închis
argic
(10YR 3/2), cu structură poliedrică angulară
(Fz
mică, argilo-lutos, trecere treptată;
ar)
-Bt 40+ cm, brun-închis (10YR 3/3), cu
structură poliedric angulară, plastic, adeziv,
argilo-lutos, trecere treptată;
-Am 0-25cm, brun cenuşiu foarte închis
(10YR 3/2), cu structură grăun-ţoasă mică,
bine dezvoltată, argilă-nisipoasă, rădăcini
Faeoz rare, trecere treptată;
iom -AB 25-35 cm, brun (10YR 4/3), cu
tipic structură poliedrică angulară mică, argilo(Fz ti) lutos, trecere treptată;
-Bt 35+ cm, brun-gălbui închis (10YR 4/4),
cu structură poliedrică angulară mare,
plastic, adeziv, argilo-lutos, trecere treptată;
-Ao 0-25 cm, brun cenuşiu (10YR 5/2), cu
structură glomerulară, bine dezvoltată,
argilă-nisipoasă, rădăcini rare, trecere
Preluv treptată;
osol -AB 25-35 cm, cenușiu roșcat închis (5YR
rodic 4/2), cu struc-tură poliedrică angulară mică,
(El ro) argilo-lutos, trecere treptată;
-Bt 35-60 cm, roșu gălbui (5YR 4/6), cu
structură poliedrică angulară mare, plastic,
adeziv, argilos, trecere treptată;
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MT

Rep 3
Viișoara

CT

Rep 5
Lipău

-

MT

Rep 6
Chețani

CT

-Am 0-20 cm, cenușiu foarte închis (10YR
3/1), cu structură glomerulară, bine
dezvoltată, argilo lutos, rădăcini rare,
Faeoz
trecere treptată;
iom
-AB 20-35 cm, brun închis (10YR 3/3), cu
argic
structură poliedrică angulară, rădăcini rare,
(Fz
argilo-lutos, trecere treptată;
ar)
-Bt 35-60 cm, brun-gălbui închis (10YR
3/4), cu structură poliedrică angulară,
plastic, adeziv, argilos, trecere treptată;
-Am 0-20 cm, brun închis (10YR 3/2), cu
structură glomerulară, bine dezvoltată,
Faeoz argilo lutos, rădăcini rare, trecere treptată;
iom -AB 25-40 cm, brun închis (10YR 3/3), cu
argic structură poliedrică angulară, argilo lutos,
(Fz
trecere treptată;
ar)
-Bt 40+ cm, brun-gălbui închis (10YR 3/6),
cu structură prismatică, plastic, adeziv,
argilos, trecere treptată;
-Ao 0-30 cm, brun gălbui deschis (10YR
6/4), cu structură glomerulară, lut nisipos
Luvos prăfos, rădăcini rare, trecere treptată;
ol
-Ea 30-40 cm, brun (10YR 5/3), cu
albic structură lamelară, luto nisipos, trecere
(LV treptată;
ab)
-Bt 36-60 cm, brun-gălbui închis (10YR
4/4), cu structură prismatică, plastic, adeziv,
argilos, trecere treptată;
-Am 0-20cm, brun cenuşiu foarte închis
(10YR 3/2), cu structură glomerulară, lutprăfos, rădăcini rare, trecere treptată;
Faeoz
-AB 20-35 cm, brun închis (10YR 3/3), cu
iom
structură poliedrică angulară, luto-argilos,
tipic
trecere treptată;
(Fz ti)
-Bt 35-45 cm, brun-gălbui închis (10YR
3/4), cu structură prismatică, plastic, argilolutos, trecere treptată;
-Am 0-20cm, brun cenuşiu foarte închis
(10YR 3/2), cu structură glomerulară,
Faeoz
argilă-nisipoasă, rădăcini rare, trecere
iom
treptată;
tipic
-AB 20-35 cm, brun (10YR 4/3), cu
(Fz ti)
structură poliedrică angulară, luto-argilos,
trecere treptată;
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Rep 7
Turda

-

Rep 8
Cojocna

-

-Bt 35-45 cm, brun-gălbui închis (10YR
4/4), cu structură prismatică, plastic, adeziv,
argilo-lutos, trecere treptată;
-Am 0-30 cm, cenuşiu foarte închis (10YR
3/1), cu structură glomerulară, lut-prăfos,
rădăcini rare, trecere treptată;
Faeoz
-AB 30-50 cm, brun (10YR 4/3), cu struciom
tură poliedrică angulară, luto-argilos,
tipic
trecere treptată;
(Fz ti)
-Bt 50+ cm, brun-gălbui (10YR 5/6), cu
structură prismatică, plastic, argilo-lutos,
trecere treptată;
-Am 0-20 cm, brun închis (10YR 3/3), cu
structură glomerulară, bine dezvoltată,
Faeoz argilo lutos, rădăcini rare, trecere treptată;
iom -AB 20-35 cm, brun închis (10YR 3/3), cu
argic structură poliedrică angulară, rădăcini rare,
(Fz
argilo-lutos, trecere treptată;
ar)
-Bt 35-60 cm, brun-gălbui închis (10YR
3/4), cu structură poliedrică angulară,
plastic, adeziv, argilos, trecere treptată;

* Pentru fiecare punct de colectare a probelor s-a făcut o caracterizare a tipului de sol prezentată mai jos.

1.2. Evaluarea diversității structurale a comunității biologice a solului
Pentru evaluarea diversității structurale în rețeaua de ferme creată s-au derulat activități de
colectare a probelor în vederea identificării la nivel de specie a grupelor țintă ale proiectului:
enchitreide, lumbricide, gastropode, colembole, acarieni, bacterii și ciuperci.
Enchitreidele au fost prelevate din câmpurile rețelei de ferme în conformitate cu ISO
23611-3: 2007: Calitatea solului - Eșantionarea nevertebratelor solului. Extracția solului pentru
enchitreide s-a realizat cu ajutorul unei sonde având dimensiunea de 5 cm x 30 cm, pe o adâncime
de 30 de cm, iar probele au fost colectate din 10 în 10 cm pentru a determina gradientul vertical al
distribuției și activității enchitreidelor. Până în acest moment enchitreidele au fost identificate până
la nivel de gen, identificarea la nivel de specie fiind în curs de realizare de către partenerii de la
Institutul de Biologia Solului din Hamburg (IFAB), Germania.
Rezultatele preliminare existente până în acest moment conduc către observația conform căreia
densitatea enchitreidelor pare a fi mai mare in sistemul CT comparativ cu sistemul MT (fig. 2).
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Fig.1. Principalele genuri de enchitreide și abundența enchitreidelor în rețeaua de ferme din
Romania

În ceea ce privește lumbricidele acestea au fost extrase din sol prin combinarea a două
procedee: săparea și extracția cu substanțe repelente (allyl-isothiocyanate - izopropanol), în scopul
evaluării abundenței și biomasei acestora. Suprafața de prelevare a fost de 25 cm x 25 cm x 20 cm
(lungime x lățime x adâncime). În prima fază a extracției s-a realizat colectarea manuală a
indivizilor, după care în același loc a avut loc o extracție cu soluția allyl-isothiocyanate (AITC) izopropanol, metodă prietenoasă cu mediul înconjurător (Pelosi, 2014).
Valorile pentru densitatea și biomasa lumbricidelor colectate în cadrul rețelei de ferme au fost mai
mari în sistemul MT comparativ cu sistemul CT (Fig. 3). Speciile identificte au fost Apporectodea
caliginosa, Aporectodea longa, Octolasion cyaneum, Lumbricus terestris.

Fig. 2. Abundența lumbricidelor în rețeaua de ferme a proiectului
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Colembolele și acarienii au fost extrași din probe de sol prelevate cu ajutorul unei sonde
având diametrul de 5 cm. Aceste grupe au fost monitorizate numai în cazul experiențelor de lungă
durată din fiecare țară. Probele de sol recoltate pe adâncimea de 30 cm au fost separate în 6
subprobe a câte 5 cm fiecare. Aceste probe au fost expediate pentru extracție și identificarea
speciilor la Universitatea din Goettingen. Acarienii vor fi clasificați până la nivel de subordin, iar
colembolele vor fi determinate la nivel de specie și încadrate în grupuri ecologice.
Gastropodele au fost colectate din punctele de monitorizare selectate atât din sol, cât și din
litiera de la suprafața solului și expediate la Universitatea din Rennes pentru identificare la nivel
de specie. Două specii comune, identificate în toate probele, vor fi analizate din perspectiva
variabilității genetice intraspecifice. După cum se poate observa din tabelul de mai jos, în terenurile
lucrate în sistem conservativ numărul indivizilor colectați este mai mare față de terenurile lucrate
în sistem convențional.
Tabelul 2.
Numărul de melci colectați la punctele de prelevare a probelor
Repetiția

Punctul de
prelevare

Varianta
Minimum Conventional
Tillage
Tillage

Sandulesti
0
3*
Rep 1
Viisoara
2*
0
Rep 3
Lipău
2
1
Rep 5
Chetani
2*
0
Rep 6
Turda
4 (3+1*)
1*
Rep 7
Cojocna
2
(1+1*)
1*
Rep 8
*indivizi colectați din imediata vecinătate a punctelor de prelevare

Numărul total de indivizi

3
2
3
2
5
3

Structura comunităților de bacterii și ciuperci, inclusiv cele micoriziene, au fost
determinate în urma analizei probelor de sol prin tehnici moleculare moderne. În acest scop,
probele au fost prelevate din 10 în 10 cm, până la adâncimea de 30 cm (3 probe) și trimise către
Institutul de Ecologie și Științe ale Pământului, Universitatea din Tartu (Estonia) unde s-a realizat
extracția ADN-ului total și amplificarea genelor 16S rRNA (bacterii), ITS (ciuperci), SSU
(ciuperci micoriziene) prin tehnica PCR. Secvențierea genei țintă va permite identificarea speciilor
existente la fiecare punct de colectare. Indicii de diversitate α și β vor fi estimați pentru a evalua
diversitatea comunității microbiene.
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Pentru estimarea biomasei microbiene, probele de sol recoltate pe 3 adâncimi(0-10 cm,
10-20 cm și 20-30 cm) au fost trimise spre analiză la Universitatea din Gottingen.
Pentru determinarea unor parametri fizici si chimici ai solului probele compuse,
rezultate prin amestecarea a patru probe prelevate la o distanță de 5 metri și pe trei adâncimi
diferite, au fost trimise pentru analiză în Germania.
Determinarea stabilității agregatelor s-a realizat la Universitatea din Rennes din probe de
sol prelevate de la 3 adâncimi diferite pe o suprafață de 25 cm x 25 cm.
Capacitatea de infiltrare a apei în sol a fost determinată la fiecare punct de prelevare din
rețeaua de ferme.
1.3.Evaluarea diversității funcționale
Evaluarea diversității funcționale a comunității microbiene pentru rețeaua de ferme
constituită în proiectul SOILMAN a fost realizată prin metoda MicroResp (Act. 3.2 din Planul de
realizare al proiectului). În acest scop, au fost analizate 168 de probe de sol din rețelele de ferme
din trei țări: România, Franța și Suedia, după cum urmează:
Tabelul 3.
Numărul de probe analizate în rețelele de ferme
Varianta

MT

CT

RP

OF

DS

România

21

24

-

-

-

Franța

-

18

18

18

18

Suedia

-

21

-

-

30

Țara

Probele de sol au fost prelevate pe trei adâncimi (0-10, 10-20 și 20-30 cm) din diferite
variante ale terenurilor cultivate cu grâu, selectate în cadrul rețelei de ferme: MT – minimum
tillage, CT – conventional tillage, RP – rotation with pasture, OF – organic farming și DS – direct
seeding.
Metoda de analiză folosită în acest caz, MicroResp (Campbell și colab., 2003), 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 este recomandat a fi utilizate, însă acest număr poate varia în funcție de obiectivele
studiului. Această metodă oferă un răspuns imediat la aceste substraturi și reflectă mai degrabă
activitatea microbiană, decât creșterea numerică pentru că evaluarea activității se realizează în
10
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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. 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). 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

microbiene. O parte din rezultatele obținute sunt

prezentate în figurile de mai jos:

Media
Apă
Acid oxalic
D-glucoză
Acid-γ-aminobutiric
L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
D-fructoză
Acid citric
L-lizină
Acid-α ketoglutaric
D-galactoză
L-arginină
L-alanină
D-trehaloză
Acid L-malic
L-cisteină
0.000

1.000

2.000

Săndulești MT

3.000
0-10

4.000
Săndulești CT

5.000

6.000

7.000

8.000

0-10

Fig. 3. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Săndulești
(0-10 cm)(CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Media
Apă
Acid oxalic
D-glucoză
Acid-γ-aminobutiric
L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
D-fructoză
Acid citric
L-lizină
Acid-α ketoglutaric
D-galactoză
L-arginină
L-alanină
D-trehaloză
Acid L-malic
L-cisteină
0.000

1.000

2.000

Săndulești MT

3.000

4.000

10-20

5.000

Săndulești CT

6.000

7.000

8.000

9.000

10-20

Fig. 4. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Săndulești
(10-20 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)

Media
Apă
Acid oxalic
D-glucoză
Acid-γ-aminobutiric
L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
D-fructoză
Acid citric
L-lizină
Acid-α ketoglutaric
D-galactoză
L-arginină
L-alanină
D-trehaloză
Acid L-malic
L-cisteină
0.000

1.000

2.000

Săndulești MT

3.000

4.000

20-30

5.000

Săndulești CT

6.000

7.000

8.000

9.000

20-30

Fig. 5. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Săndulești
(20-30 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Media
Apă
Acid oxalic
D-glucoză
Acid-γ-aminobutiric
L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
D-fructoză
Acid citric
L-lizină
Acid-α ketoglutaric
D-galactoză
L-arginină
L-alanină
D-trehaloză
Acid L-malic
L-cisteină
0.000

1.000

2.000

3.000

Bădeni MT

4.000
0-10

5.000

6.000

Bădeni CT

7.000

8.000

9.000

10.000

0-10

Fig. 6. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Bădeni (0-10
cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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N-acetil-glucozamină
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L-alanină
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Fig. 7. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Bădeni (1020 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
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Fig. 8. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Bădeni (2030 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 9. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Viișoara (010 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)

14

Raport științific și tehnic

Media
Apă
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Fig. 10. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Viișoara
(10-20 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
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Acid citric
L-lizină
Acid-α ketoglutaric
D-galactoză
L-arginină
L-alanină
D-trehaloză
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Fig. 11. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Viișoara
(20-30 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 12. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Meseșeni
(0-10 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 13. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Meseșeni
(10-20 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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N-acetil-glucozamină
D-fructoză
Acid citric
L-lizină
Acid-α ketoglutaric
D-galactoză
L-arginină
L-alanină
D-trehaloză
Acid L-malic
L-cisteină
0.000

1.000

2.000

Meseseni MT

3.000
20-30

4.000

5.000

Meseseni CT

6.000

7.000

8.000

20-30

Fig. 14. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Meseșeni
(20-30 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 15. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Lipău (0-10 cm) (CT –
lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Acid-γ-aminobutiric
L-arabinoză
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Fig. 16. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Lipău (1020 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 17. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Lipău (2030 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 18. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Chețani (010 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
D-fructoză
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Fig. 19. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Chețani
(10-20 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 20. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Chețani
(20-30 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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L-arabinoză
N-acetil-glucozamină
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Fig. 21. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Turda (0-10
cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 22. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Turda (1020 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 23. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Turda (2030 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 24. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Cojocna (010 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 25. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Cojocna
(10-20 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)
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Fig. 26. Reprezentarea activității metabolice a comunității microbiene în variantele din Cojocna
(20-30 cm) (CT – lucrări convenționale ale solului; MT – lucrări conservative ale solului)

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 consorțiu și urmează o procedură comună la
nivel de consorțiu (Act. 3.7 din Planul de realizare al proiectului).

2. Abordări experimentale în evaluarea rolului biodiversității solului în
asigurarea serviciilor de ecosistem
La nivelul consorțiului SoilMan s-a stabilit de comun acord între parteneri realizarea unor
experiențe comune care să permită evaluarea rolului comunității biologice a solului în asigurarea
funcțiilor sale (Act.3.3. din Planul de realizare al proiectului). 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.
În etapa raportată a proiectului a fost finalizat experimentul realizat la SCDA Turda și care
a avut ca obiectiv evaluarea rolului biotei solului în procesul de descompunere a materiei organice.
Scopul acestui experiment a constat în evaluarea dinamicii procesului de descompunere a materiei
organice în terenuri agricole lucrate în sistem convențional, pe de o parte, și în sistem conservativ,
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pe de altă parte. Rata de descompunere a materiei organice a fost determinată de către partenerii
din Germania, pe baza reducerii în greutate a materiei organice introdusă inițial. Datele obținute
în acest experiment sunt în curs de prelucrare și vor fi prezentate în articole șttințifice viitoare.
În plus, în etapa raportată s-au realizat experimente de evaluare a rolului lumbricidelor în
limitarea răspândirii și dezvoltării unor agenți patogeni (Fusarium sp.). În acest scop s-a utilizat
metoda mezocosmosurilor îngropate, experimentul realizându-se într-o parcelă unde s-a practicat
sistemul de lucrări conservative ale solului. Mezocosmosurile (în număr de 24) au fost realizate
dintr-o plasă de plastic cu ochiurile de 20 µm în care s-au adăugat 1500 grame de sol sterilizat la
o umiditate de 60% din capacitatea de reținere a apei. În plus, s-au adăugat resturi vegetale de
porumb (fragmente de tulpini de diferite dimensiuni) infestate cu Fusarium sp. și câte 2 indivizi
aparținând speciei Lumbricus terrestris. Mezocosmosurile au fost amplasate la o adâncime de 15
cm într-un sol de tip faeoziom. După 6 săptămâni, mezocosmosurile au fost scoase, masa vegetală
separată și cântărită, la fel și indivizii de Lumbricus terrestris. Solul și resturile vegetale colectate
la sfârșitul experimentului au fost trimise în Germania pentru determinarea unor micotoxine cum
sunt deoxinivalenolul, zearalenonă sau fumonisina.
Wolfarth și colab. (2011) au raportat reducerea biomasei speciilor patogene de Fusarium
în prezența lumbricidelor, fapt considerat a fi un beneficiu adus agroecosistemelor. Obiectivul
experimentului realizat a constat în încercarea de evaluarea capacității lumbricidelor de a reduce
sau diminua capacitatea de răspândire și gradul de atac al unor specii patogene, dar și a rolului de
detoxifiere a solurilor cu conținut ridicat de micotoxine.
Analiza probelor de sol si material vegetal este în curs de realizare, iar rezultatele obținute
urmează a fi analizate și discutate.

3. Valorizarea serviciilor oferite de biodiversitatea solului
În vederea valorizării avantajelor pe care biodiversitatea solului le poate aduce agriculturii,
la nivelul consorțiului s-a stabilit realizarea unui model care să considere anumite scenarii stabilite
și care să țină seama de managementului agricol, dar și parametri biologici monitorizați în proiect.
Acest model numit Policy Model Soil Biodiversity (PoMoSoB) va putea fi utilizat la scară
regională și va integra și aspecte legislative legate de biodiversitatea solului. Obiectivul dezvoltării
acestui model a fost acela de a permite analiza costurilor și beneficiilor aduse de biodiversitatea
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edafică în fermă, dar și pentru a propune soluții legislative pentru îmbunătățirea politicilor agricole
și de mediu. În etapa raportată s-a realizat crearea de scenarii și a fost începută analiza legislației
care are legatură cu diversitatea edafică.
Pornind de la situația actuală a producției de grâu din Europa s-au imaginat 4 scenarii
diferite care descriu viitoarele posibile caracteristici ale producției, dar care diferă în ceea ce
privește nivelul producție și stabilitatea acesteia. Într-un studiu recent (Macholdt & Honermeier,
2017) s-a arătat că stabilitatea producției este mai importantă pentru fermieri decât nivelul
producției. În dezvoltarea scenariilor s-a pornit de la ipoteza că există o interdependență între
nivelul producției, stabilitatea acesteia și cantitatea și diversitatea organismelor solului. În timp ce
există numeroase dovezi ale efectelor pozitive ale unor practici agricole asupra producției și a
proceselor mediate de biota solului (Hijbeek, R. și colab, 2017; D’Hose, T. și colab, 2014), mult
mai puțină atenție s-a acordat rolului biodiversității solului în asigurarea stabilității producției. În
acest context au fost dezvoltate 4 posibile modele denumite Productivitatea pe primul loc,
Pamântul – mama noastră – utilizarea responsabilă a resurselor, La mijlocul drumului,
Degradarea vieții din sol. Caracteristicile celor 4 modele sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4.
Caracteristicile celor 4 modele concepute în proiectul SOILMAN
Tema
Biodiversitatea
solului
Suprafața cultivată
cu grâu
Nivelul producției
față de producția
actuală
Stabilitatea
producției de-a
lungul

Productivitatea
pe primul loc
Nu este
considerată;
Extrem de
redusă

Pamântul –
mama noastră
Luată în
considerare;
Puternic
crescută

Crește cu până
la 50%

La mijlocul
drumului

Degradarea
vieții din sol

Considerată
parțial;
Ușor crescută

Puțin
considerată;
Redusă

Crește până la
25%

Crește între 25
și 33%

Grâul este
înlocuit de alte
cereale

Considerabil
mai mare

Similară cu
producția
actuală

Mai mare față
de producția
actuală

Mult mai
scăzută

Foarte scăzută

Foarte ridicată

Medie

Medie
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Orientare spre
rezultate

Reglementări
de mediu
stricte

Mare

Mică

Aspecte legate de
reglementări

Nivelul actual

Conștiință
ecologică
consolidată

Intensitatea
inputurilor externe

Foarte ridicată

Mică

Produse pentru
protecția plantelor

Substanțe
chimice în
cantități mari

Agenți
biologici de
control

Tipuri de
fertilizanți

Minerali

Organici

Pe bază de
cereale cu grâul
în rotație strânsă

Rotație extinsă
cu schimbări
ale culturilor și
cu
introducerea
culturilor
intercalate

Pe bază de
cereale cu
grâul în rotație
strânsă

Rotație
simplificată
bazată pe alte
cereale decât
grâu

Mică –
predomină
lucrările
conservative

Medie –
combinarea
sistemului cu
arătură și
sistemul
conservativ

Mere – mai
ales arătura

Acumulare
(fixați în sol)

Echilibrată

Nivel redus

Mare –Stare
de echilibru

Medie necesită o
reorganizare
continuă

Mică – fără
posibilitatea de
a reveni la
situația inițială

Rotația culturilor

Intensitatea
lucrărilor solului

Balanța nutrienților
din sol
Reziliența
sistemului

Mare –
predomină
arătura
Surplus (cu
pierderi)
Mică – risc de
colaps și de
trecere în
varianta
Degradarea
vieții din sol
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4. Diseminarea rezultatelor obținute
Rezultatele obținute până în acest moment au fost prezentate la două simpozioane
internaționale:


B. Onica, R. Vidica,, D. Dascălu, V. A. Stoian, T. Brad, Sandor M, 2018, Effects of tillage
practices on the functional diversity of microbial community in arable soil, 20th EGU
General Assembly, 8-13 April, Austria, Viena



Sandor M., Dascălu D., A. Gliga, B. Onica, V. A. Stoian, V. Stoian, F. Chețan, 2018, Soil
biodiversity assessment in arable agricultural soil under conventional and minimum tillage
systems, 17th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture,
27-29 September 2018, Cluj-Napoca, Romania



Dascălu Dumitrița, Roxana Vidican, B. Onica, M. Sandor, 2018, A review on assessing
microbial functional diversity in arable soils by using Microresp method, 17th International
Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, 27-29 September 2018, ClujNapoca, Romania
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CONCLUZII
Concluziile pe care le putem formula la finalul acestei etape a proiectului SoilMan sunt
următoarele:
-

Rezultatele parțiale obținute până în acest moment, atât din experiențele de lungă durată,
cât și din rețeau de ferme constituită, ne sugerează un impact semnificativ al practicilor
agricole asupra abundenței și diversității specifice a grupelor studiate. În cazul unor grupe
studiate (enchitreide) sistemul convențional de lucrări a solului pare a favoriza dezvoltarea
acestora, în timp ce, în cazul altor grupe (lumbricidele) sistemul convențional are efecte
negative.

-

Profilul fiziologic al comunității microbiene a solului, determinat prin metoda MicroResp,
relevă un model de consum a substraturilor organice similar pentru cele două sisteme de
management a solului, convențional și conservativ.

Diferențe evidente în profilul

fiziologic al comunității microbiene apar între regiunile geografice diferite ale proiectului.
-

Realizarea experiementului de evaluare a rolului lumbricidelor în controlul unor agenți
patogeni și în detoxificarea solului, a permis obținerea unor rezultate relevante legate de
modul în care lumbricidele pot oferi un serviciu de ecosistem extrem de valoros pentru
agroecosisteme și anume controlul bolilor. În etapa viitoare a proiectului, rezultatele
obținute vor permite o cuantificare a acestui serviciu și vor fi utilizate în procesul de
modelare a rolului biodiversității solului în agroecosisteme.

-

Modelul de valorizare a biodiversității solului numit Policy Model Soil Biodiversity
(PoMoSoB) este în dezvoltare și va fi finalizat în etapa următoare a proiectului. Acesta se
va constitui ca un instrument de evaluare a serviciilor oferite de către biodiversitatea solului
și va permite dezvoltarea unor politici adecvate conservării și exploatării raționale a
biodiversității solului.
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