
 

                                                                                                                             

 
 

 

  

În domeniile noastre, sub picioarele noastre, rădăcinile formează uneori un amestec dens. Ele 
planta în substratul vegetal însă mai au şi alte funcţii cum ar fi alimentarea plantei cu apă şi elemente 
nutritive. Ceea ce știm mai puțin este capacitatea lor de a implica organismele care coexistă cu ele în sol: 
bacteriile, ciupercile și alte nevertebrate.
noastre.Conceptul de sol viu, sinonimul solului fertil, se referă la toate relaţiile pe care planta le foloseşte 
pentru a se hrănii şi proteja.Mecanismele 
fel de bogate ca biodiversitatea de la suprafaţa solului. Daca veţi săpa în sol şi veţi semăna culturi de 
acoperire, acest lucru este foarte bun. De asemenea daca veţi dezvolta o diversitate vegetală mai mare cu 
maximul de acoperire( în afară de reziduri simple) este chiar mai bine.
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În domeniile noastre, sub picioarele noastre, rădăcinile formează uneori un amestec dens. Ele 
planta în substratul vegetal însă mai au şi alte funcţii cum ar fi alimentarea plantei cu apă şi elemente 

știm mai puțin este capacitatea lor de a implica organismele care coexistă cu ele în sol: 
nevertebrate. O întreagă reţea de comunicare există sub picioarele 

Conceptul de sol viu, sinonimul solului fertil, se referă la toate relaţiile pe care planta le foloseşte 
Mecanismele și relațiile care sunt implicate, sunt aproape la fel de complexe 

fel de bogate ca biodiversitatea de la suprafaţa solului. Daca veţi săpa în sol şi veţi semăna culturi de 
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În domeniile noastre, sub picioarele noastre, rădăcinile formează uneori un amestec dens. Ele ancoreaza 
planta în substratul vegetal însă mai au şi alte funcţii cum ar fi alimentarea plantei cu apă şi elemente 

știm mai puțin este capacitatea lor de a implica organismele care coexistă cu ele în sol: 
O întreagă reţea de comunicare există sub picioarele 

Conceptul de sol viu, sinonimul solului fertil, se referă la toate relaţiile pe care planta le foloseşte 
sunt aproape la fel de complexe și la 

fel de bogate ca biodiversitatea de la suprafaţa solului. Daca veţi săpa în sol şi veţi semăna culturi de 
acoperire, acest lucru este foarte bun. De asemenea daca veţi dezvolta o diversitate vegetală mai mare cu 
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Tulpinile, frunzele, florile, fructele sunt organele plantei 
bine cunoscute și studiate. Rădăcinile 
ascunsă a plantei. Cu toate acestea, acest lucru ajută la 
fertilitatea terenului, la viaţa şi producţia  plantei.
Rădăcina nu este un tub inert 
13 800 000 de rădăcini au fost înnumărate într
mers pe jos prin cultura de secara. În 
s-ar putea înnumara între 15 si 30 de kilometrii de 
rădăcini. În general, în funcție de tipul de plante, sol, 
condițiile de mediu și cultură, acestea sunt între 20 000 
și 100 000 de km de  rădăcini ce se află într
sol. O rădăcină nu este un tub inert prin care trec doar 
mineralele de apă și sol. O rădăcină are formă cilindrică, 
dar după cum se arată în schema cicontre, acest "tub" are 
la capătul său, un domeniu foarte sensibil, numit apex 
sau  zonă de meristem. Acest lucru est
celulele se multiplică intens. In partea din dreapta spate 
se află zona de alungire. Această extremitate este foarte 
fragilă, ea este protejată de un capac format din celule 
exfoliate( de rezervă, inactive). În spatele zonei de 
alungire, apar primele fire absorbante de păr. Aceasta 
zonă este foarte importanta fiind subiectul unei intense 
activităţi de absorbţie a apei şi al elementelor nutritive. 
Simpla prezență a firelor de păr la rădăcină crește 
considerabil suprafața totală a sistemulu
și suprafata de absorbtie. 
 
Prin tăierea din exterior spre interior, se află epiderma rădăcinii, parenchimul 

protejează endodermul. În acestă "conductă", există două tipuri de vase conductoare: xylem care alimen

din partea de jos în sus, apa și ionii de nutrienți(seva brută) și floem, care funcţionează în direcția opusă 

deoarece produsele carbonice sunt vehiculate de fotosinteză, de sus în jos

rădăcinii? Rădăcina permite plantei fără a o imobiliza să rămână ancorată în substrat, în sol. Apoi, rădăcina 

asigură alimentaţia plantei în apă şi sărurile minerale din sol. Prin definiţie planta nu se poate deplasa precum 

un animal, astfel rădăcinile sunt acolo pentru a obtine hrana de 

are și alte funcții cum ar fi depozitarea și stabilirea rezervei de alimente. Uneori este de asemenea locul 

sintezei de noi molecule. S-ar putea imagina ca planta, din cauza imobilizării ar putea suferii în med

însă acest lucru este adevarat doar pe o parte, deoarece aşa cum vom vedea mai jos rădăcina este de asemenea 

capabilă să îşi controleze mediul imediat în favoarea sa. Acest mediu apropiat este compus din organismele 

din sol, fauna şi flora, micro şi macroorganisme. Astfel, trei actori fac parte din această relaţie: rădăcinile, 

solul şi organismele ce trăiesc în el.

Rizosfera: întâlnirea dintre organice 
nume precis: rizosfera despre care a

2005.Acesta poate fi definită într-

asemenea, definesc ca zonă de sol care rămâne cel mai sigur ata

Nu este greşit, dar zona de influenţă de la rădăcină este mai extinsă.

și activitatea sa, dar, de asemenea, de tipul de sol și funcționalitatea sa.

poate fi considerat aproape total rizosferă.

de rădăcină. Aceasta este cea care isi organizează a “sa” rizosfera prin modificarea proprietă

chimice ale acesteia și compoziția sa biologică prin intermediul a două mecanisme majore: acidificarea prin 

emisie de protoni (H +) și exudatul rădăcinii. Aceasta corespunde cu secreţiile rădăcinilor de compuşi 

organici care difuzează prin sol. Aceştia au o importanţă crucială.

                                                                                                                                                                                        

 

Tulpinile, frunzele, florile, fructele sunt organele plantei 
și studiate. Rădăcinile sunt în partea 

Cu toate acestea, acest lucru ajută la 
fertilitatea terenului, la viaţa şi producţia  plantei. 

13 800 000 de rădăcini au fost înnumărate într-o zi de 
mers pe jos prin cultura de secara. În cultura de porumb 

ar putea înnumara între 15 si 30 de kilometrii de 
ție de tipul de plante, sol, 

țiile de mediu și cultură, acestea sunt între 20 000 
și 100 000 de km de  rădăcini ce se află într-un hectar de 

cină nu este un tub inert prin care trec doar 
O rădăcină are formă cilindrică, 

dar după cum se arată în schema cicontre, acest "tub" are 
la capătul său, un domeniu foarte sensibil, numit apex 
sau  zonă de meristem. Acest lucru este în cazul în care 
celulele se multiplică intens. In partea din dreapta spate 
se află zona de alungire. Această extremitate este foarte 
fragilă, ea este protejată de un capac format din celule 
exfoliate( de rezervă, inactive). În spatele zonei de 

apar primele fire absorbante de păr. Aceasta 
zonă este foarte importanta fiind subiectul unei intense 
activităţi de absorbţie a apei şi al elementelor nutritive. 

ță a firelor de păr la rădăcină crește 
ța totală a sistemului radicular, dar 

Prin tăierea din exterior spre interior, se află epiderma rădăcinii, parenchimul 

protejează endodermul. În acestă "conductă", există două tipuri de vase conductoare: xylem care alimen

și ionii de nutrienți(seva brută) și floem, care funcţionează în direcția opusă 

deoarece produsele carbonice sunt vehiculate de fotosinteză, de sus în jos-ul plantei. Care sunt func

ei fără a o imobiliza să rămână ancorată în substrat, în sol. Apoi, rădăcina 

asigură alimentaţia plantei în apă şi sărurile minerale din sol. Prin definiţie planta nu se poate deplasa precum 

un animal, astfel rădăcinile sunt acolo pentru a obtine hrana de care planta are nevoie în mediu dat. Rădăcina 

și alte funcții cum ar fi depozitarea și stabilirea rezervei de alimente. Uneori este de asemenea locul 

ar putea imagina ca planta, din cauza imobilizării ar putea suferii în med

însă acest lucru este adevarat doar pe o parte, deoarece aşa cum vom vedea mai jos rădăcina este de asemenea 

capabilă să îşi controleze mediul imediat în favoarea sa. Acest mediu apropiat este compus din organismele 

şi macroorganisme. Astfel, trei actori fac parte din această relaţie: rădăcinile, 

solul şi organismele ce trăiesc în el. 

Rizosfera: întâlnirea dintre organice și minerale: Zona de contact dintre această lume mică are un 

nume precis: rizosfera despre care am discutat, pentru prima dată, în dosarul TCS Nr 32 din Aprilie

-o manieră simplă, ca rădăcină a zonei de impact de pe teren.

asemenea, definesc ca zonă de sol care rămâne cel mai sigur atașată la rădăcină cân

Nu este greşit, dar zona de influenţă de la rădăcină este mai extinsă.Aceasta depinde de tipul de plante, stadiul 

și activitatea sa, dar, de asemenea, de tipul de sol și funcționalitatea sa. În unele cazuri, ca într

poate fi considerat aproape total rizosferă.De fapt, acest sol din jurul zonei de rădăcină este determinat în sine 

de rădăcină. Aceasta este cea care isi organizează a “sa” rizosfera prin modificarea proprietă

ția sa biologică prin intermediul a două mecanisme majore: acidificarea prin 

și exudatul rădăcinii. Aceasta corespunde cu secreţiile rădăcinilor de compuşi 

organici care difuzează prin sol. Aceştia au o importanţă crucială. 

                                                            

 
Prin tăierea din exterior spre interior, se află epiderma rădăcinii, parenchimul și în zona de conducție 

protejează endodermul. În acestă "conductă", există două tipuri de vase conductoare: xylem care alimentează 

și ionii de nutrienți(seva brută) și floem, care funcţionează în direcția opusă 

ul plantei. Care sunt funcțiile 

ei fără a o imobiliza să rămână ancorată în substrat, în sol. Apoi, rădăcina 

asigură alimentaţia plantei în apă şi sărurile minerale din sol. Prin definiţie planta nu se poate deplasa precum 

care planta are nevoie în mediu dat. Rădăcina 

și alte funcții cum ar fi depozitarea și stabilirea rezervei de alimente. Uneori este de asemenea locul 

ar putea imagina ca planta, din cauza imobilizării ar putea suferii în mediul său, 

însă acest lucru este adevarat doar pe o parte, deoarece aşa cum vom vedea mai jos rădăcina este de asemenea 

capabilă să îşi controleze mediul imediat în favoarea sa. Acest mediu apropiat este compus din organismele 

şi macroorganisme. Astfel, trei actori fac parte din această relaţie: rădăcinile, 

Zona de contact dintre această lume mică are un 

m discutat, pentru prima dată, în dosarul TCS Nr 32 din Aprilie- Mai 

o manieră simplă, ca rădăcină a zonei de impact de pe teren.Unii, de 

șată la rădăcină când planta este trasă în sus. 

Aceasta depinde de tipul de plante, stadiul 

În unele cazuri, ca într-o pajiște, solul 

De fapt, acest sol din jurul zonei de rădăcină este determinat în sine 

de rădăcină. Aceasta este cea care isi organizează a “sa” rizosfera prin modificarea proprietăților fizico-

ția sa biologică prin intermediul a două mecanisme majore: acidificarea prin 

și exudatul rădăcinii. Aceasta corespunde cu secreţiile rădăcinilor de compuşi 



 

                                                                                                                             

 

  

Aceste exudate radiculare sunt constituite din două frac
plus față de celulele exfoliate ale capacului:

 95% compuși, zaharuri (polizaharide) și 5% proteine.
în principal materiale carbonice produse de fotosinteză.

exudate solubile, de asemenea, din procesul de fotosinteză, compu
molecule mici, cum ar fi zaharuri simple, aminoacizi, acizi organici, 
enzime, fenoli, steroli sau vitamine.
 

Apariția și dezvoltarea sistemului radicular
 
Mulţi se întreabă despre cum progrese
determină forma? Cum îşi face ea drumul?
facilitează dezvoltarea acesteia?Există aproape la fel de multe morfo
ale sistemelor rădăcinii la fiecare specie 
altele o rădăcină cu fire fine şi dese de păr.

Unele explorează în profunzime solul în timp ce altele se limitează la caţiva centrimetrii.Dar tuturor 
plantelor le cresc rădăcinile în jos (gravitropism) 
repede și cât mai eficient posibil într
factori biotici și abiotici. Despre gravitropism, toate rădăcinile nu au aceea
rădăcinile primare au un gravitropism foarte puternic, rădăcini adiacente au mult mai pu
puțin cunoscut, prima determinare de creștere a rădăcinii este genetică. Extinderea în timp și spațiu a 
sistemului radicular este guvernată de factorii 
Funcţia climatului, prin disponibilitatea de apă 
fosfo tropism si hidrotropism!)de asemenea, prezen
acționează pe mai multe elemente, cum ar fi asimilarea de nutrienţi sau activități hormonale. 
un studiu recent a arătat că, dacă Collembola nu a ac
asupra morfologiei rădăcinii, în prezen
contact cu solul este creat atunci când germinarea 
deoarece răsadul devine autonom sa se "deconecteze" de sămân
dezvoltă în regiunea apicală a rădăcinilor.Acest lucru este, de asemenea, în cazul în care rădăcina 
crește. Odată ce apare o radacina, primară sau secundară, acesta îşi creează propria zonă de influen
biologică, chimică și fizică cu solul din apropiere. Mai mult, în timp ce  sistemul de rădăcină cre
rizosfera se detașează de segmentele mai vechi ale plantei.Aceste părți vechi ale rădăcinii sunt apoi scoase 
din funcția de conducere și ancorare a plantei.
deoarece depinde de specie, de tipul de sol, de climă, de mediul în general şi de practicile culturale.
este un hormon vegetal ce joacă un rol fundamental în dezvoltarea rădăcinilor.
dezvoltării rădăcinilor sunt controlate de acest hormon.Un alt fitohormon ce intervine este cytoquinina ce 
are mai degraba o acţiune contrară faţă de auxină.Acesta este echilibrul între cele două care gestionează 
dezvoltarea rețelei rădăcinii. Etilena este de 
de auxin. În fine, un alt hormon al plantelor, numit hormonul de stres, acidul abscisic, joacă un rol 
important în dimensiunea și arhitectura finală a sistemului radicular. 
niveluri de influență asupra dezvoltării sistemului radicular: genetice, hormonale și de mediu( solul, clima, 
activitatea biologică a solului și influențele umane).
juca în a face mediul de viață al plantei în favoarea lor. Structura solului este, desigur, foarte importantă, 
mai mult sau mai puțin favorabilă pentru creșterea vârfului rădăcinii.
căror rădăcini sunt mai puternice decât cele ale paioas
Într-o manieră generală, orice fel de rădăcină, ce îşi urmează calea printro rezistenţă mecanică slabă, va 

avea nevoie de cat mai puţină energie. 

biopores sunt privilegiate.Prezența zonelor compactate reprezintă unul dintre principalele obstacole în 

urmarirea drumului rădăcinii. Cea mai bună structură este arhitectura compusă din zone ferme cu agregate 

stabile de la 2 la 3mm distanţă pentru a

verticale( fisuri, galerii formate biologic).

                                                                                                                                                                                        

 

Aceste exudate radiculare sunt constituite din două fracțiuni majore, în 
ță de celulele exfoliate ale capacului: 

și, zaharuri (polizaharide) și 5% proteine. Acestea sunt 
în principal materiale carbonice produse de fotosinteză. 
solubile, de asemenea, din procesul de fotosinteză, compușii cu 

molecule mici, cum ar fi zaharuri simple, aminoacizi, acizi organici, 
enzime, fenoli, steroli sau vitamine. 

ția și dezvoltarea sistemului radicular 

Mulţi se întreabă despre cum progresează o rădăcină în sol. Ce anume îi 
determină forma? Cum îşi face ea drumul?Ce anume o împiedică sau îi 

Există aproape la fel de multe morfotipuri 
la fiecare specie de plante. Unele preferă un pivot, 

altele o rădăcină cu fire fine şi dese de păr. 

Unele explorează în profunzime solul în timp ce altele se limitează la caţiva centrimetrii.Dar tuturor 
plantelor le cresc rădăcinile în jos (gravitropism) și au același scop: să îşi gasească hrana lor cât mai 

și cât mai eficient posibil într-un mediu fizic fix, fiind în același timp impermeabile la mai mulți 
Despre gravitropism, toate rădăcinile nu au aceeași sensibilitate.

rădăcinile primare au un gravitropism foarte puternic, rădăcini adiacente au mult mai pu
țin cunoscut, prima determinare de creștere a rădăcinii este genetică. Extinderea în timp și spațiu a 

sistemului radicular este guvernată de factorii genetici, ce se  modulează în funcţie  de condi
Funcţia climatului, prin disponibilitatea de apă și enorme substanțe nutritive(cunoscut, de exemplu, pentru 

de asemenea, prezența și echilibrul  organismelor  ce 
ționează pe mai multe elemente, cum ar fi asimilarea de nutrienţi sau activități hormonale. 

un studiu recent a arătat că, dacă Collembola nu a acționat direct pe biomasa plantelor ci a avut o influență 
ădăcinii, în prezența ei, este mai lungă, mai subţire şi sub formă de apex.Primul 

contact cu solul este creat atunci când germinarea și zona de rădăcină s-au  format foarte devreme, 
deoarece răsadul devine autonom sa se "deconecteze" de sămânța lui pentru 
dezvoltă în regiunea apicală a rădăcinilor.Acest lucru este, de asemenea, în cazul în care rădăcina 

Odată ce apare o radacina, primară sau secundară, acesta îşi creează propria zonă de influen
ică cu solul din apropiere. Mai mult, în timp ce  sistemul de rădăcină cre

șează de segmentele mai vechi ale plantei.Aceste părți vechi ale rădăcinii sunt apoi scoase 
ția de conducere și ancorare a plantei. Durata medie de viață a unei rădăcini este variabilă, 

deoarece depinde de specie, de tipul de sol, de climă, de mediul în general şi de practicile culturale.
este un hormon vegetal ce joacă un rol fundamental în dezvoltarea rădăcinilor.

oltării rădăcinilor sunt controlate de acest hormon.Un alt fitohormon ce intervine este cytoquinina ce 
are mai degraba o acţiune contrară faţă de auxină.Acesta este echilibrul între cele două care gestionează 

Etilena este de asemenea, specială prin contribuția sa la stimularea producției 
În fine, un alt hormon al plantelor, numit hormonul de stres, acidul abscisic, joacă un rol 

și arhitectura finală a sistemului radicular. Pentru a rezuma, ex
ță asupra dezvoltării sistemului radicular: genetice, hormonale și de mediu( solul, clima, 

și influențele umane). Acestia  sunt cei trei piloni cu care agricultorii se pot 
ță al plantei în favoarea lor. Structura solului este, desigur, foarte importantă, 

țin favorabilă pentru creșterea vârfului rădăcinii. De asemenea, dicotiledonatele, ale 
căror rădăcini sunt mai puternice decât cele ale paioaselor  pătrund mai ușor în sol "Compact".

o manieră generală, orice fel de rădăcină, ce îşi urmează calea printro rezistenţă mecanică slabă, va 

avea nevoie de cat mai puţină energie. Crăpaturile( fizice sau galeriile create de râme sau alte rădăcini) 

ța zonelor compactate reprezintă unul dintre principalele obstacole în 

urmarirea drumului rădăcinii. Cea mai bună structură este arhitectura compusă din zone ferme cu agregate 

stabile de la 2 la 3mm distanţă pentru a-şi putea mobiliza majoritatea nutrienţilor, intercalate cu canale 

verticale( fisuri, galerii formate biologic). 

                                                            

 

Unele explorează în profunzime solul în timp ce altele se limitează la caţiva centrimetrii.Dar tuturor 
: să îşi gasească hrana lor cât mai 
și timp impermeabile la mai mulți 

și sensibilitate. În cazul în care 
rădăcinile primare au un gravitropism foarte puternic, rădăcini adiacente au mult mai puțin. Deși încă 

țin cunoscut, prima determinare de creștere a rădăcinii este genetică. Extinderea în timp și spațiu a 
genetici, ce se  modulează în funcţie  de condițiile de mediu. 

și enorme substanțe nutritive(cunoscut, de exemplu, pentru 
ța și echilibrul  organismelor  ce  trăiesc in sol; ce 

ționează pe mai multe elemente, cum ar fi asimilarea de nutrienţi sau activități hormonale. De exemplu, 
ționat direct pe biomasa plantelor ci a avut o influență 

ța ei, este mai lungă, mai subţire şi sub formă de apex.Primul 
au  format foarte devreme, 

ța lui pentru mâncare. Apoi rizosfera  se 
dezvoltă în regiunea apicală a rădăcinilor.Acest lucru este, de asemenea, în cazul în care rădăcina 

Odată ce apare o radacina, primară sau secundară, acesta îşi creează propria zonă de influență 
ică cu solul din apropiere. Mai mult, în timp ce  sistemul de rădăcină crește, 

șează de segmentele mai vechi ale plantei.Aceste părți vechi ale rădăcinii sunt apoi scoase 
ă a unei rădăcini este variabilă, 

deoarece depinde de specie, de tipul de sol, de climă, de mediul în general şi de practicile culturale.Auxina 
este un hormon vegetal ce joacă un rol fundamental în dezvoltarea rădăcinilor. Astfel, diferitele etape ale 

oltării rădăcinilor sunt controlate de acest hormon.Un alt fitohormon ce intervine este cytoquinina ce 
are mai degraba o acţiune contrară faţă de auxină.Acesta este echilibrul între cele două care gestionează 

ția sa la stimularea producției 
În fine, un alt hormon al plantelor, numit hormonul de stres, acidul abscisic, joacă un rol 

Pentru a rezuma, există astfel trei 
ță asupra dezvoltării sistemului radicular: genetice, hormonale și de mediu( solul, clima, 

Acestia  sunt cei trei piloni cu care agricultorii se pot 
ță al plantei în favoarea lor. Structura solului este, desigur, foarte importantă, 

De asemenea, dicotiledonatele, ale 
șor în sol "Compact". 

o manieră generală, orice fel de rădăcină, ce îşi urmează calea printro rezistenţă mecanică slabă, va 

Crăpaturile( fizice sau galeriile create de râme sau alte rădăcini) și 

ța zonelor compactate reprezintă unul dintre principalele obstacole în 

urmarirea drumului rădăcinii. Cea mai bună structură este arhitectura compusă din zone ferme cu agregate 

utea mobiliza majoritatea nutrienţilor, intercalate cu canale 



 

                                                                                                                             

 

  

Cel mai bun sol ce favorizează explorarea 
rădăcinii este cel prevăzut cu o viaţă biologică 
ridicată ce permite accesul la hrană. Pentru a 
obţine această activitate aveţi nevoie de o 
arhitectură bună( revenind la acelaşi lucru) şi în 
special de hrană, de nenumaratele bogăţii ale 
acesteia. 
Ansamblul acestor exudate ale rădăcinilor sau 
rizomilor sunt produse între 5 şi 30% de 
fotosinteză sau între 1 si 3 tone de C/ha/an. Unele 
studii anunţă că rizomii reprezintă 40% din 
cantitatea de carbon din sol. Surse de carbon 
complementare ce nu sunt bine integrate în 
bilanţuri… 
 
 
Exudatele, carburantul biologic al vieţii 
solului 
 
Aceste exudate au trei roluri: 

 capac de protecţie al rădăcinilor inclusiv 
a zonelor fragile cum am spus şi mai sus 
al celulelor meristematice apicale cu 
origine din alungirea rădăcinilor.

 Agregarea fizică a particulelor de argilă( 
cum ar fi adeziv) 

 Resursa energetică pentru vieţuitoarele 
din sol. 

Acesta este carburantul rapid şi negreşit 
asimilat de numeroasele organisme din sol 
micro sau macro. Exudatele rădăcinilor 
stimulează astfel dezvoltarea şi proliferarea 
organismelor vii din jurul rădăcinii, 
formând faimoasa rizosferă. De exemplu se 
estimează că trăiesc între 108 şi 1010 celule 
bacteriene într-un gram de sol. 

 
. Dacă exudatele stimulează dezvoltarea microorganismelor, în schimb 
rădăcina exudată ceea ce face acest mediu dinamic în cazul în care activitatea biologică este intensă.

Într-adevar, din exudatele rădăcinii se formează lanţuri alimentare reale cu actori principali bacteriile( 
mai rapide pentru multiplicare) şi ciupericile. Urmează primul aliment la nivel de consum cum ar fi 
nematodele, protozoarele, colembola şi asa mai departe…Toate genurile nu sunt atrase de acelea
compoziții de exudat. Dacă rădăcina conduce cantitate de procesiune 
conduce la "calitate". Micro-organismele constitutive din rizosferă sunt apoi implicate în diverse 
mecanisme, cum ar fi: 

 solubilizarea substanțelor nutritive care facilitează absorbția lor de către plantă;
 sinteza regulatorilor de creștere (hormoni)
 stabilirea de azot atmosferic de catre bacteriile specifice în leguminoase (modul de fixare 

simbiotică) sau stabilite în mod liber de alte bacterii, cum ar fi Azotobacter.
Rețineți, de asemenea că reînnoirea constantă a microorganismelor

ineglijabilă de substanțe nutritive pentru plantă prin emiterea de compuși de carbon asimilaţi, 

facilitandu-le moartea. Asistenţa microorganismelor este deosebit de valoroasă atunci când elementele 

nutritive sunt mai dificil de absorbit deoarece sunt mai “prinse” la nivelul pământului.
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Acţiunile tuturor stadiilor din ciclurile de elemente
 
Gândindu-ne numai la fosfor, este numai 10% din cantitatea totalăconţinută de sol sub formă de ioni 
asimilaţi( HPO42- - et H2PO4 ) de către plantă. Restul este strâns legat de alte elemente, cum ar fi 
fier sau aluminiu. Amintiți-vă că înainte de a cere ajutorul organismelor din sol, rădăcina  foloseşte deja 
diferite mecanisme pentru a desorbi ionii prinşi: acidifierea mediului prin emisia de ioni H +, exudarea 
acizilor organici, dar și emisia de 
origine organică). La multe plante, concentraţia scazută de  fosfor asimilabil determină deasemenea 
eliberarea unor compuşi fenolici de către rădăcini, dintre care unii au proprietă
folosite pentru a limita creșterea microorganismelor patogene şi pentru a preveni microorganismele din 
rizosferă să degradeze compuși organici emişi prin implicarea rădăciinii în preluarea de fosfor ... 
Dicotiledonatele folosesc deasemenea acest proces pentru a creşte absorbţia de fier, elemente naturale 
puţin solubile şi dificil de asimilat.

Gramineele folosesc o altă metodă. 
aminoacizi individuali, numiţi phytosidérophores având o afin
asemenea, ei fac alte elemente asimilabile, cum ar fi mangan, zinc sau cupru.Dar asta nu e tot, deoarece se 
pare că bacteriile sunt capabile să emită acest tip de molecule transportatoare d

                                                                                                                                                                                        

Acţiunile tuturor stadiilor din ciclurile de elemente 

ne numai la fosfor, este numai 10% din cantitatea totalăconţinută de sol sub formă de ioni 
et H2PO4 ) de către plantă. Restul este strâns legat de alte elemente, cum ar fi 

vă că înainte de a cere ajutorul organismelor din sol, rădăcina  foloseşte deja 
diferite mecanisme pentru a desorbi ionii prinşi: acidifierea mediului prin emisia de ioni H +, exudarea 

 enzime, numite fosfa-tase (fiind utilizată pentru a hidroliza fosforul de 
origine organică). La multe plante, concentraţia scazută de  fosfor asimilabil determină deasemenea 
eliberarea unor compuşi fenolici de către rădăcini, dintre care unii au proprietă

șterea microorganismelor patogene şi pentru a preveni microorganismele din 
și organici emişi prin implicarea rădăciinii în preluarea de fosfor ... 

asemenea acest proces pentru a creşte absorbţia de fier, elemente naturale 
puţin solubile şi dificil de asimilat. 

Gramineele folosesc o altă metodă. Rădăcinile lor sunt în măsură să elibereze canită
phytosidérophores având o afinitate mare cu ioni ferici Fe3 +

asemenea, ei fac alte elemente asimilabile, cum ar fi mangan, zinc sau cupru.Dar asta nu e tot, deoarece se 
pare că bacteriile sunt capabile să emită acest tip de molecule transportatoare d
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eliberarea unor compuşi fenolici de către rădăcini, dintre care unii au proprietăți antibiotice. Ele sunt 
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pare că bacteriile sunt capabile să emită acest tip de molecule transportatoare de fier numite siderofore. 



 

                                                                                                                             

Un alt exemplu( ele sunt infinite) este că dinamica de sulf,  implică mai mult în mod direct unele 
vieţuitoare din sol. Acest element poate fi blocat rapid în sol sub formă organică. Această imobilizare 
depinde de tipul de plantă și de tipul de microorganisme din  rizosferă. De exemplu cruciferele (rapi
emit exudate radiculare care stimulează sinteza de enzime de origine microbiană implicată în 
solubilizarea sulfului. Astfel, imobilizarea sulfului într

 

Micoriza: fundamentală şi universală

 

Nu putem aborda relațiile rădăcinilor
mai mult și mai mult despre: celebra simbioza micorizială
vedem ce se întâmplă atât în spațiul rizosferei în sens strict, de asemenea, şi dincolo de zona imediată de 
influență.  Această asociaţie simbiotică  între o ciuperca şi rădăcina plantelor există la aproape toate  
plantele verzi  de teren, mai putin  la
spanac). Alte specii, cum ar fi hrişcă sau lupin, pentru acestea din urmă, este în curs de dezvoltare un 
sistem radicular special având capacitatea de a asimila substanţe nutritive mai eficie
radicular "clasic". Mai multe categorii de fungi sunt implica
vasculare curente menţin o simbioză cu micorize numită arbusculară întrucat formează structuri fungice 
speciale denumite  arbuscule. Această formă de simbioză a existat încă de la începuturile vie
Pământ, aproximativ 450 de milioane de ani.
(un tip simbiotic, de asemenea,), simbioza micoriză ar fi permis cucerirea pă
Dar cum funcționează? Obliga simbioţii, aceste ciuperci trebuie să se asocieze cu rădăcinile plantelor 
pentru a trăi. Cu toate acestea, ele pot supravie
tractul digestiv a unui organism nevertebrat( vierme) 
germinare. Principiul este simplu: planta verde prin fotosinteza îşi hrăneşte simbiotul cu elemente de 
carbon(căutarea a avansat la 20% materiale carbonice care sun
rândul său aprovizionează planta cu apă şi elemente minerale din substrat, la sol. Sporii ciupercii dau 
naștere  miceliului(“rădăcinilor" de ciuperci), a căror creștere este stimulată de flavonoidele emise de 
plantă. Atunci când miceliul este în contact cu rădăcina( la nivelul perişorilor absorbanţi), se fixează(ca 
un fel de ventuză) și crește în interior printr
structuri cu adevărat tulburi și dezvoltă
micorizei în comparaţie cu simbioză este ca în leguminoasele cu bacteria din genul rhizobium, ciuperca 
nu se limitează doar în interiorul rădăcinii. Într
ideea acestei asociații) miceliul crește în mod semnificativ în afară, dar şi invadează solul în toate 
direcțiile. Dimensiunile foarte fine oferă o suprafață de contact importantă, pătrunde mult mai uşor faţă de 
rădacinile subţiri în cele mai mici spaţii. Acesta a fost estimat că într
de contact a miceliului desfășurat ar putea reprezenta 90 m2, de nouă ori mai mult decât zona de 
explorare a rădăcinilor din sol. Într
bogat în micorize), cifra este 1 km de miceliu!
simbioză mycorrhizal: 

 absorbţia elementelor minerale
 absorbţia apei 
 activitatea hormonală 
 agregarea solului 
 protecţia împotriva agenţilor patogeni
 rezistenţă la stresul din mediu

 

                                                                                                                                                                                        

Un alt exemplu( ele sunt infinite) este că dinamica de sulf,  implică mai mult în mod direct unele 
vieţuitoare din sol. Acest element poate fi blocat rapid în sol sub formă organică. Această imobilizare 

i de tipul de microorganisme din  rizosferă. De exemplu cruciferele (rapi
emit exudate radiculare care stimulează sinteza de enzime de origine microbiană implicată în 

Astfel, imobilizarea sulfului într-o rapiță este mai lentă de

Micoriza: fundamentală şi universală 

cinilor și a microorganismelor din sol, fără a men
re: celebra simbioza micorizială (ciuperci-rădăcină). 

țiul rizosferei în sens strict, de asemenea, şi dincolo de zona imediată de 
ță.  Această asociaţie simbiotică  între o ciuperca şi rădăcina plantelor există la aproape toate  

plantele verzi  de teren, mai putin  la Crucifere( rapiţă, muştar, varză) şi la Chenopodiaceae( sfecla, 
spanac). Alte specii, cum ar fi hrişcă sau lupin, pentru acestea din urmă, este în curs de dezvoltare un 
sistem radicular special având capacitatea de a asimila substanţe nutritive mai eficie
radicular "clasic". Mai multe categorii de fungi sunt implicați în simbioza micorizei, dar 70 % din plantele 
vasculare curente menţin o simbioză cu micorize numită arbusculară întrucat formează structuri fungice 

ule. Această formă de simbioză a existat încă de la începuturile vie
Pământ, aproximativ 450 de milioane de ani. Pentru mica istorie, potrivit speciali
(un tip simbiotic, de asemenea,), simbioza micoriză ar fi permis cucerirea pământului de lumea plantelor. 

ționează? Obliga simbioţii, aceste ciuperci trebuie să se asocieze cu rădăcinile plantelor 
pentru a trăi. Cu toate acestea, ele pot supraviețui în formăde spori în sol și chiar rezistă trecerii prin 

a unui organism nevertebrat( vierme) și vertebrat(rozătoare ), fără a
germinare. Principiul este simplu: planta verde prin fotosinteza îşi hrăneşte simbiotul cu elemente de 
carbon(căutarea a avansat la 20% materiale carbonice care sunt utilizate de ciuperca) 
rândul său aprovizionează planta cu apă şi elemente minerale din substrat, la sol. Sporii ciupercii dau 

ștere  miceliului(“rădăcinilor" de ciuperci), a căror creștere este stimulată de flavonoidele emise de 
ntă. Atunci când miceliul este în contact cu rădăcina( la nivelul perişorilor absorbanţi), se fixează(ca 

și crește în interior printr-o rețea foarte fină. Acesta pătrunde într
și dezvoltă arbuscule și vezicule ca în diagrama de mai jos. Particularitatea 

micorizei în comparaţie cu simbioză este ca în leguminoasele cu bacteria din genul rhizobium, ciuperca 
nu se limitează doar în interiorul rădăcinii. Într-adevar din acest punct de ancorare 

ții) miceliul crește în mod semnificativ în afară, dar şi invadează solul în toate 
țiile. Dimensiunile foarte fine oferă o suprafață de contact importantă, pătrunde mult mai uşor faţă de 

cele mai mici spaţii. Acesta a fost estimat că într-un metru pătrat de luncă, suprafa
șurat ar putea reprezenta 90 m2, de nouă ori mai mult decât zona de 

explorare a rădăcinilor din sol. Într-o oală, sub un picior de praz mycorrhizal (tip de plantă deosebit de 
bogat în micorize), cifra este 1 km de miceliu!Șase categorii de funcții sunt modificate prin prezenta 

absorbţia elementelor minerale 

 

împotriva agenţilor patogeni 
rezistenţă la stresul din mediu 
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ștere  miceliului(“rădăcinilor" de ciuperci), a căror creștere este stimulată de flavonoidele emise de 
ntă. Atunci când miceliul este în contact cu rădăcina( la nivelul perişorilor absorbanţi), se fixează(ca 

țea foarte fină. Acesta pătrunde într-un mod subtil, fără 
și vezicule ca în diagrama de mai jos. Particularitatea 

micorizei în comparaţie cu simbioză este ca în leguminoasele cu bacteria din genul rhizobium, ciuperca 
adevar din acest punct de ancorare la rădăcina(și asta e 
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Jocul micorizelor funcţionează la toate nivelele
 

Absorbția nutrienților este prima func
sol ca fosforul și zincul. Această eficienţă de absorbţie crescută a plantelor prin micorize provine din zona 
de explorare a solului, mult mai importantă odata cu dezvoltarea miceliului. Imagina
rămâne singură, poate obţine aceste elemente  puţin mobile? Ea va reuşii să
considerabilă, însă nu îndeajuns pentru alte funcţii, cum ar fi formarea biomasei sau formarea 
seminţelor… Dar asta nu e tot:  studii recente arată că ciupercile micorize sunt, de asemenea, implicate în 
descompunerea materiei organice, d
individual sau în sinergie cu alte microorganisme din sol. În acest fel, ele dau, de asemenea, acces şi la 
alte minerale, în primul rând azotului.
asocieze aproape de bacteriile din sol pentru a asigura dizolvarea mineralelor, astfel face elementele 
precum fosforul disponibil plantelor. 
 

Se observă formarea tecilor sau 
biofilmelor bacteriene pe suprafa
hifelor ciupercii!Simbioza merge bine 
dincolo de singura relația rădăcină
ciupercă... De asemenea, este acceptat 
faptul că în plantele leguminoase, 
prezența simultană a simbiozei micorize 
și simbioza cu bacteriile din genul 
Rhizobium (pentru fixarea azotului din 
aer) are un efect sinergic asupra cre
plantelor. Un alt punct forte în favoarea 
introducerii de legume în sistemele 
noastre de cultură! Absorbţia apei este a 
doua funcţie invocată pentru micorize. 
Creşterea suprafeţei de absorbţie a 
elementelor minerale conduce de 
asemenea la cea a apei. Prin urmare, 
plantele micorize au avantajul că rezistă 
la secetă( în orice caz, mult mai mult). 
Orice sursă de apă în distanţele  mici ale solului nu poate scăpa de re
științifice arată că semnalul chimic al unei ciuperci poate provoca închiderea stomatelor la nivelul 
fruntelor ce aparţin plantei; cu scopul de a preveni uscarea ireversibilă. Natura este incredibilă…

 
În ceea ce privește activitatea hormonală, s
jasmonic) ca și etilena, a intervenit în procesul de colonizare a rădăcinilor și a dus la modificări 
biochimice la toate părțile plantei.Aceste modificări hormonale au intervenit în m
controlează gradul de colonizare a plantei prin dopaj, într
control menține  un echilibru de creștere între ciupercă și planta gazdă. Miceliul ciupercii micorize nu 
acţionează numai pe plante. Ea are, de asemenea, efecte fizice importante asupra solului. Re
miceliului este formată dintr-o structură dinamică, care progresează în pământ la o rată de câ
milimetri pe zi(care, la această scară, este considerabilă).
reînnoiește în mod constant.Se estimează că durata de viață medie a unui miceliu micorizăeste de o 
săptămână.Din momentul în care rezervele nutritive ale unui sector au devenit prea slabe, ciupercapur 
simplu are capacitatea de a-şi abandon
apoi miceliu în continuă creștere, lăsând apoi o cochilie goală(peretele exterior al miceliu). În acest sens, 
moartea miceliului contribuie la stocul de materie organică din sol 

                                                                                                                                                                                        

Jocul micorizelor funcţionează la toate nivelele 

prima funcție asociată micorizei, în special a elementelor mai pu
eficienţă de absorbţie crescută a plantelor prin micorize provine din zona 

de explorare a solului, mult mai importantă odata cu dezvoltarea miceliului. Imagina
rămâne singură, poate obţine aceste elemente  puţin mobile? Ea va reuşii să
considerabilă, însă nu îndeajuns pentru alte funcţii, cum ar fi formarea biomasei sau formarea 
seminţelor… Dar asta nu e tot:  studii recente arată că ciupercile micorize sunt, de asemenea, implicate în 
descompunerea materiei organice, de origine animală sau vegetală. În această activitate, ele ac
individual sau în sinergie cu alte microorganisme din sol. În acest fel, ele dau, de asemenea, acces şi la 
alte minerale, în primul rând azotului. În mod similar, s-a demonstrat că ciupercile arbusculare pot să se 
asocieze aproape de bacteriile din sol pentru a asigura dizolvarea mineralelor, astfel face elementele 
precum fosforul disponibil plantelor.  

Se observă formarea tecilor sau 
acteriene pe suprafața 

hifelor ciupercii!Simbioza merge bine 
ția rădăcină-

ciupercă... De asemenea, este acceptat 
faptul că în plantele leguminoase, 

ța simultană a simbiozei micorize 
și simbioza cu bacteriile din genul 

(pentru fixarea azotului din 
aer) are un efect sinergic asupra creșterii 
plantelor. Un alt punct forte în favoarea 
introducerii de legume în sistemele 
noastre de cultură! Absorbţia apei este a 
doua funcţie invocată pentru micorize. 

absorbţie a 
elementelor minerale conduce de 
asemenea la cea a apei. Prin urmare, 
plantele micorize au avantajul că rezistă 
la secetă( în orice caz, mult mai mult). 
Orice sursă de apă în distanţele  mici ale solului nu poate scăpa de rețeaua foarte fină a 
științifice arată că semnalul chimic al unei ciuperci poate provoca închiderea stomatelor la nivelul 
fruntelor ce aparţin plantei; cu scopul de a preveni uscarea ireversibilă. Natura este incredibilă…

rmonală, s-a constatat că printre ciupercile arbusculare, un hormon(acid 
și etilena, a intervenit în procesul de colonizare a rădăcinilor și a dus la modificări 

țile plantei.Aceste modificări hormonale au intervenit în m
controlează gradul de colonizare a plantei prin dopaj, într-o oarecare măsură, în cre

ține  un echilibru de creștere între ciupercă și planta gazdă. Miceliul ciupercii micorize nu 
Ea are, de asemenea, efecte fizice importante asupra solului. Re
o structură dinamică, care progresează în pământ la o rată de câ

milimetri pe zi(care, la această scară, este considerabilă). Această rețea, în continuă
ște în mod constant.Se estimează că durata de viață medie a unui miceliu micorizăeste de o 

săptămână.Din momentul în care rezervele nutritive ale unui sector au devenit prea slabe, ciupercapur 
şi abandona colonizarea. Partea interioară a miceliul(citoplasma) migrează 

ștere, lăsând apoi o cochilie goală(peretele exterior al miceliu). În acest sens, 
moartea miceliului contribuie la stocul de materie organică din sol și constituie 

                                                            

asociată micorizei, în special a elementelor mai puțin mobile din 
eficienţă de absorbţie crescută a plantelor prin micorize provine din zona 

de explorare a solului, mult mai importantă odata cu dezvoltarea miceliului. Imaginați-vă că planta ar 
rămâne singură, poate obţine aceste elemente  puţin mobile? Ea va reuşii să-şi producă o energie 
considerabilă, însă nu îndeajuns pentru alte funcţii, cum ar fi formarea biomasei sau formarea 
seminţelor… Dar asta nu e tot:  studii recente arată că ciupercile micorize sunt, de asemenea, implicate în 

e origine animală sau vegetală. În această activitate, ele acționează 
individual sau în sinergie cu alte microorganisme din sol. În acest fel, ele dau, de asemenea, acces şi la 

a demonstrat că ciupercile arbusculare pot să se 
asocieze aproape de bacteriile din sol pentru a asigura dizolvarea mineralelor, astfel face elementele 

țeaua foarte fină a miceliului.Studiile 
științifice arată că semnalul chimic al unei ciuperci poate provoca închiderea stomatelor la nivelul 
fruntelor ce aparţin plantei; cu scopul de a preveni uscarea ireversibilă. Natura este incredibilă… 

a constatat că printre ciupercile arbusculare, un hormon(acid 
și etilena, a intervenit în procesul de colonizare a rădăcinilor și a dus la modificări 

țile plantei.Aceste modificări hormonale au intervenit în mecanismele care 
o oarecare măsură, în creșterea plantei. Acest 

ține  un echilibru de creștere între ciupercă și planta gazdă. Miceliul ciupercii micorize nu 
Ea are, de asemenea, efecte fizice importante asupra solului. Rețeaua 
o structură dinamică, care progresează în pământ la o rată de câțiva 

țea, în continuă creștere, se 
ște în mod constant.Se estimează că durata de viață medie a unui miceliu micorizăeste de o 

săptămână.Din momentul în care rezervele nutritive ale unui sector au devenit prea slabe, ciupercapur și 
a colonizarea. Partea interioară a miceliul(citoplasma) migrează 

ștere, lăsând apoi o cochilie goală(peretele exterior al miceliu). În acest sens, 
 dupa exemplul rădăcinilor 



 

                                                                                                                             

sfarşitul vieţii, un lanţ fizic care participă la agregarea solului. Să nu mai vorbim de ac
deporozitate ... 

 

 

Structurarea glomalin
 

Ciuperca are de asemenea proprietatea de a secreta 
direct la reînnoirea stocului de materie organică din sol care abia se descompun 
formând o parte din humus.Studiile estimează că aceste proporţii reprezintă o treime de carbon sechestr
de solul plantei. Ceea ce este absolut minunat!Alte experimente au aratat, de asemenea ca însămân
directă cu conţinut glomalin a fost de două ori mai mare faţă de sistemul cu arătură.
rate superioare. Concret vorbind, glomalin es
structurală.Acesta acționează ca un lipici care asamblează particulele fine pentru a deveni agregate 
stabile.Astfel, din cauza acestor proprietă
formarea și stabilizarea agregatelor din sol, precum și la menținerea unui bazin de materiale organice, 
factori de mare stabilitate structurală.Am vorbit în diverse ac
împotriva agenților patogeni. În ecosistemul lor, natural sau proiectat 
relații pozitive cu alte organisme vii.Ele sunt, de asemenea, obiectul unor atacuri continue de bacterii, 
ciuperci, nematozi şi insecte care mănâncă plante sau agen
sunt, de asemenea, capabile să protejeze rădăcina împotriva unor atacuri.
niveluri: în țesutul rădăcinii și în rizosferă.Deja, prin prezența foarte puternică a rețelei miceliene, 
ciuperca micoriză are o presiune cantitativă asupra altor popula
unui prag acceptabil. Se evită proliferarea care ar avea un impact negativ asupra culturii.
diferența dintre o plantă micoriză şi alta care este mai 
nivel: îmbunătățirea alimentării plantei, pe care micoriza o face mai rezistentă vis
Dar plantele micorize sunt, de asemenea, rezistente la agen
modificările activitaţii fiziologice ale rădăcinilor. Astfel, o plantă atacată de un organism patogen va 
produce antibiotice împotriva lui. Ciuperca micoriză este capabilă să declan
rămânând în același timp, la rândul să
continue să beneficieze de prezen
altfel, putem observa solul mai fin pe care îl pune în evidenţă relaţiile sinergice dintre bacteriile solului şi 
micorize, în special prin combaterea bolilor la rădăcini. De exemplu, modificările biochimice induse de 
plantele micorize prin acidul jasmonic, au un impact negativ asupra insectelor fitofage din larve, ce se 
aflăprin frunziş. Astfel, ciuperca micoriză, în rădăcina,
solului, printr-o moleculăintermediară. Un bun exemplu de sinergie comunicativă.
actori importanți în fauna rizosferică, de asemenea în egală masură, joacăun rol major. Așa cum am 
menționat mai sus, începând cu rădăcinacare este un lanţ de alimentare infinit, prin implicarea tuturor, se 
constituie echilibrul sistemului. De exemplu, colembolele ac
ciupercile saprofite. Astfel, saprofitele reprezintă de 
nevertebrate și micorizele 60%. Prezența colembolelor esteînsuși dependentăde exudatele emise de 
rădăcină. Doi cercetatori (Steinaker 
micorize au fost la nivelul maxim pentru o densitate intermediară cu colembole de la 300 la 700 indivizi/ 
m2 în sol de pajişte și 600- 1500 / m2 în solul pădurii. Urmărind lanţul, prădătorii colembolelor sunt de 
asemenea îngrijoraţi în special de nivelul 

 
 Când relațiile devin mai complexe ...
 

Cu cât cercetătorii avansează în cunoa
nematozii sunt actorii importanți.De exemplu, plantele nu  rămân pasive în fa

                                                                                                                                                                                        

sfarşitul vieţii, un lanţ fizic care participă la agregarea solului. Să nu mai vorbim de ac

Structurarea glomalin 

Ciuperca are de asemenea proprietatea de a secreta proteine, numite glomaline. Acestea contribuie în mod 
direct la reînnoirea stocului de materie organică din sol care abia se descompun 
formând o parte din humus.Studiile estimează că aceste proporţii reprezintă o treime de carbon sechestr

Ceea ce este absolut minunat!Alte experimente au aratat, de asemenea ca însămân
directă cu conţinut glomalin a fost de două ori mai mare faţă de sistemul cu arătură.
rate superioare. Concret vorbind, glomalin este o glicoproteină care are un rol fundamental în stabilitatea 

ționează ca un lipici care asamblează particulele fine pentru a deveni agregate 
stabile.Astfel, din cauza acestor proprietăți, miceliul micorizian contribuie fizic, chimic 

și stabilizarea agregatelor din sol, precum și la menținerea unui bazin de materiale organice, 
factori de mare stabilitate structurală.Am vorbit în diverse acțiuni ale micorizei, despre protecția plantelor 

În ecosistemul lor, natural sau proiectat și lucrat de om, plantele nu sunt în 
ții pozitive cu alte organisme vii.Ele sunt, de asemenea, obiectul unor atacuri continue de bacterii, 

ciuperci, nematozi şi insecte care mănâncă plante sau agenții patogeni din plante. Ciupercile micorize 
sunt, de asemenea, capabile să protejeze rădăcina împotriva unor atacuri. Ei fac acest lucru pe două 

țesutul rădăcinii și în rizosferă.Deja, prin prezența foarte puternică a rețelei miceliene, 
iză are o presiune cantitativă asupra altor populații fungice din rizosferă, acum în prezența 

unui prag acceptabil. Se evită proliferarea care ar avea un impact negativ asupra culturii.
ța dintre o plantă micoriză şi alta care este mai sensibilă la atacul patogenilor.

țirea alimentării plantei, pe care micoriza o face mai rezistentă vis
Dar plantele micorize sunt, de asemenea, rezistente la agenții patogeni ale altor  mecanisme,
modificările activitaţii fiziologice ale rădăcinilor. Astfel, o plantă atacată de un organism patogen va 
produce antibiotice împotriva lui. Ciuperca micoriză este capabilă să declanșaeze această reacție în plantă, 

și timp, la rândul său, insensibilă la aceste antibiotice. Planta poate, prin urmare, să 
continue să beneficieze de prezența reciprocă, protejandu-se în acelasi timp de atacurile patogene. De 
altfel, putem observa solul mai fin pe care îl pune în evidenţă relaţiile sinergice dintre bacteriile solului şi 

în special prin combaterea bolilor la rădăcini. De exemplu, modificările biochimice induse de 
plantele micorize prin acidul jasmonic, au un impact negativ asupra insectelor fitofage din larve, ce se 
aflăprin frunziş. Astfel, ciuperca micoriză, în rădăcina,este capabilă să acționeze dincolo de suprafața 

o moleculăintermediară. Un bun exemplu de sinergie comunicativă.
ți în fauna rizosferică, de asemenea în egală masură, joacăun rol major. Așa cum am 

mai sus, începând cu rădăcinacare este un lanţ de alimentare infinit, prin implicarea tuturor, se 
constituie echilibrul sistemului. De exemplu, colembolele acționează în competiția dintre micorize și 

Astfel, saprofitele reprezintă de la 40 până la 80% din regimul alimentar al acestor 
și micorizele 60%. Prezența colembolelor esteînsuși dependentăde exudatele emise de 

Doi cercetatori (Steinaker și Wilson - 2008) au arătat că producția anuală de rădăcini și de 
ize au fost la nivelul maxim pentru o densitate intermediară cu colembole de la 300 la 700 indivizi/ 

1500 / m2 în solul pădurii. Urmărind lanţul, prădătorii colembolelor sunt de 
asemenea îngrijoraţi în special de nivelul și natura compușilor emişi inițial de rădăcină. 

țiile devin mai complexe ... 

Cu cât cercetătorii avansează în cunoașterea relațiilor rădăcină-sol, cu atât mai mult î
De exemplu, plantele nu  rămân pasive în fa

                                                            

sfarşitul vieţii, un lanţ fizic care participă la agregarea solului. Să nu mai vorbim de acțiunile lor 

. Acestea contribuie în mod 
direct la reînnoirea stocului de materie organică din sol care abia se descompun și se acumulează, 
formând o parte din humus.Studiile estimează că aceste proporţii reprezintă o treime de carbon sechestrat 

Ceea ce este absolut minunat!Alte experimente au aratat, de asemenea ca însămânțarea 
directă cu conţinut glomalin a fost de două ori mai mare faţă de sistemul cu arătură. Numai pajiștile au 

te o glicoproteină care are un rol fundamental în stabilitatea 
ționează ca un lipici care asamblează particulele fine pentru a deveni agregate 

ți, miceliul micorizian contribuie fizic, chimic și biologic la 
și stabilizarea agregatelor din sol, precum și la menținerea unui bazin de materiale organice, 

țiuni ale micorizei, despre protecția plantelor 
și lucrat de om, plantele nu sunt în 

ții pozitive cu alte organisme vii.Ele sunt, de asemenea, obiectul unor atacuri continue de bacterii, 
eni din plante. Ciupercile micorize 

Ei fac acest lucru pe două 
țesutul rădăcinii și în rizosferă.Deja, prin prezența foarte puternică a rețelei miceliene, 

ții fungice din rizosferă, acum în prezența 
unui prag acceptabil. Se evită proliferarea care ar avea un impact negativ asupra culturii. Aceasta este 

sensibilă la atacul patogenilor. Există un al treilea 
țirea alimentării plantei, pe care micoriza o face mai rezistentă vis- a- vis de atacuri. 

ții patogeni ale altor  mecanisme,privind 
modificările activitaţii fiziologice ale rădăcinilor. Astfel, o plantă atacată de un organism patogen va 

șaeze această reacție în plantă, 
Planta poate, prin urmare, să 

se în acelasi timp de atacurile patogene. De 
altfel, putem observa solul mai fin pe care îl pune în evidenţă relaţiile sinergice dintre bacteriile solului şi 

în special prin combaterea bolilor la rădăcini. De exemplu, modificările biochimice induse de 
plantele micorize prin acidul jasmonic, au un impact negativ asupra insectelor fitofage din larve, ce se 

ționeze dincolo de suprafața 
o moleculăintermediară. Un bun exemplu de sinergie comunicativă. Colembolele, sunt 
ți în fauna rizosferică, de asemenea în egală masură, joacăun rol major. Așa cum am 

mai sus, începând cu rădăcinacare este un lanţ de alimentare infinit, prin implicarea tuturor, se 
ționează în competiția dintre micorize și 

la 40 până la 80% din regimul alimentar al acestor 
și micorizele 60%. Prezența colembolelor esteînsuși dependentăde exudatele emise de 

ția anuală de rădăcini și de 
ize au fost la nivelul maxim pentru o densitate intermediară cu colembole de la 300 la 700 indivizi/ 

1500 / m2 în solul pădurii. Urmărind lanţul, prădătorii colembolelor sunt de 
șilor emişi inițial de rădăcină.  

sol, cu atât mai mult își dau seama că, 
De exemplu, plantele nu  rămân pasive în fața unui atac de nematozi 



 

                                                                                                                             

fitofagi pe rădăcini. Ele au înființat o bacterie de apărare pentru detectarea intruziunii.Astfel, atunci când 
un nematod îşi plantează stylus-
penetreze în țesuturile profunde și ajunge să pompeze seva), planta emite imediat moleculele specifice 
destinate, pentru a distruge enzimele injectate de catre intru
producției de exudate radiculare. Microorganismele nu sunt foarte mobile în sol.
apoi funcţia de transport. Nematozii, viermii mici foarte mobili, joacă un rol important la acest nivel. 
Când acestea  ingerează bacterii, ele nu sunt toate eliminate de tre
nevertebratelor. De la 30 până la 60% dintre ele sunt încă viabile 
pot beneficia de transportul gratuit când călătoresc pe cuticula de nematozi.
in masura să "recruteze" nematozii care vor
Relațiile dintre rădăcini și larvele insectelor dăunatoare sunt la fel de complexe.
capabile, să emită  semnale specifice, c
Maxima "Dușmanul dușmanului meu este prietenul meu", pare deosebit de bine întemeiată ... Aceste 
reacții au fost observate pe plante foarte diferite una de alta, ceea ce înseamnă că acest m
apărare generală în lumea plantelor.Astfel, atunci când o rădăcină este atacata de larvele insectelor, 
aceasta emite un compus volatil specific, beta
patogeni ai acestor larve (nemato
simbioză cu o bacterie din genul Photorhabdus, care este responsabil
păstreze corpul acestorapentru alţi intruşi
bacteriile utilizează nematozii gazdă ca
trăi în afara insectei. Astfel, rădăcinile sunt în măsură, ca frunzele, 
recunoscuţi de patogeni sau de pră
depășește. S-a observat recent că, 
deasupra suprafeței solului. Doi cercetători , Rasmann 
porumb fie larvelor din insectele Diabrotica virgifera, atacanţilor de rădacini, fie larvelor din alte 
insecte(Spodoptera litoralis), specialiste în frunze, fie simultan. Au expus porumb 
respective acestora: micro- viespe numita Cotesia marginiventris 
megidis. Ei au descoperit că aceste două prădătoare au fost atrase puternic când insectele respective au 
atacat planta, dar că această atracție a fost, mult redusă
simultan planta. Astfel, atunci când plantaeste atacată, emite compuşi volatili care atrag prădătorii 
atacatorului ei. Dar dacă este un atac la nivelul rădăcinii 
volatili de la nivelul rădăcii vor fi reduse.Micro
îi indică faptul că planta este deja slăbită de un atac la nivelul rădăcinilor.
drumul său. Acest lucru a fost 
muștar. Astfel, rădăcinile atacate de către larvele insectelor Dela radicum au afectat comportamentul 
viespei parazit Cotesia glomerata, larvei de fluture Pieris brassicae.
de D. radicum au emis niveluri ridicate de compu
combinate cu un nivel scăzut de al
ierbivore.Femelele  micro-viespicaută de
plante natural eficiente pentru a-
întotdeauna răspunsuri chimice puternice, atât în 
afectate de agresori  doar în  partea aeriană.
cum crede mediul  în care ea se dezvoltă. Din contră, sunt principala sursă de energie prin fotosinteză, 
conduc literalmente și condiţionează o mare parte din activitatea biologică a solului( şi uneori cea a 
suprafeţei) în vederea alimentării, ci 
îndeplinite, și răspunsurile și reacțiile deoarece solul
 

                                                                                                                                                                                        

țat o bacterie de apărare pentru detectarea intruziunii.Astfel, atunci când 
-ul în țesuturi (stylus este organismul care p

țesuturile profunde și ajunge să pompeze seva), planta emite imediat moleculele specifice 
destinate, pentru a distruge enzimele injectate de catre intruși. Atacul nematozilor, provoacă o creștere a 

Microorganismele nu sunt foarte mobile în sol.
Nematozii, viermii mici foarte mobili, joacă un rol important la acest nivel. 

Când acestea  ingerează bacterii, ele nu sunt toate eliminate de trecerea prin tractul digestiv al 
30 până la 60% dintre ele sunt încă viabile și pot coloniza un alt sector.

pot beneficia de transportul gratuit când călătoresc pe cuticula de nematozi. Rădăcinile leguminoase
in masura să "recruteze" nematozii care vor transporta pentru ele rizomi! Metroul nu are decat să se ţină !

țiile dintre rădăcini și larvele insectelor dăunatoare sunt la fel de complexe.
capabile, să emită  semnale specifice, ce atrag atenţia organismelor prădătoare sau patogenilor dăunători. 

șmanul dușmanului meu este prietenul meu", pare deosebit de bine întemeiată ... Aceste 
ții au fost observate pe plante foarte diferite una de alta, ceea ce înseamnă că acest m

apărare generală în lumea plantelor.Astfel, atunci când o rădăcină este atacata de larvele insectelor, 
aceasta emite un compus volatil specific, beta-caryophyllene, responsabil pentru atragerea nematozilor 
patogeni ai acestor larve (nematozii din genul Heterorhabditis). Acesti nematozi
simbioză cu o bacterie din genul Photorhabdus, care este responsabilă cu uciderea larvelor din
păstreze corpul acestorapentru alţi intruşi (saprofite, nematode bacterivores 
bacteriile utilizează nematozii gazdă casă se răspândească mai repede și mai ușor în altă parte și 

Astfel, rădăcinile sunt în măsură, ca frunzele, să secrete compu
de patogeni sau de prădătorii propriilor lor agresorii. Dar complexitatea interrela
a observat recent că, aceste interacțiuni din sol afectează de asemenea rela

Doi cercetători , Rasmann şi Turlings (2007) au expus plantele tinere de 
porumb fie larvelor din insectele Diabrotica virgifera, atacanţilor de rădacini, fie larvelor din alte 
insecte(Spodoptera litoralis), specialiste în frunze, fie simultan. Au expus porumb 

viespe numita Cotesia marginiventris șinematodul  entomopatogen H. 
megidis. Ei au descoperit că aceste două prădătoare au fost atrase puternic când insectele respective au 

ție a fost, mult redusă atunci când cele două "insecte
simultan planta. Astfel, atunci când plantaeste atacată, emite compuşi volatili care atrag prădătorii 

Dar dacă este un atac la nivelul rădăcinii și al frunzelor, în acest timp emisiile de co
volatili de la nivelul rădăcii vor fi reduse.Micro- viespea este capabilă să perceapă această schimbare, ce 
îi indică faptul că planta este deja slăbită de un atac la nivelul rădăcinilor. Micro
drumul său. Acest lucru a fost demonstrat, de asemenea într-un alt experiment pe plantele de 

Astfel, rădăcinile atacate de către larvele insectelor Dela radicum au afectat comportamentul 
viespei parazit Cotesia glomerata, larvei de fluture Pieris brassicae. Rădăcinile expuse la 
de D. radicum au emis niveluri ridicate de compuși de sulf volatili cunoscute a fi toxice pentru insecte, 
combinate cu un nivel scăzut de alți compuși, cunoscute sub numele de atragerea insectelor 

viespicaută de preferință plante non-infectate la nivelul rădăcinilor.
-şi asigura puii.Alte analize au arătat că agresorii rădăcinilor induc 

întotdeauna răspunsuri chimice puternice, atât în rădăcini, dar și în muguri, în t
afectate de agresori  doar în  partea aeriană. Astfel, deşi fixe, plantele sunt departe de pasiv 
cum crede mediul  în care ea se dezvoltă. Din contră, sunt principala sursă de energie prin fotosinteză, 

și condiţionează o mare parte din activitatea biologică a solului( şi uneori cea a 
suprafeţei) în vederea alimentării, ci și pentru a se proteja împotriva atacurilor. Aceste funcții vor fi bine 

și răspunsurile și reacțiile deoarece solul în sine este un mediu dinamic 

                                                            

țat o bacterie de apărare pentru detectarea intruziunii.Astfel, atunci când 
țesuturi (stylus este organismul care permite nematodului să 

țesuturile profunde și ajunge să pompeze seva), planta emite imediat moleculele specifice 
și. Atacul nematozilor, provoacă o creștere a 

Microorganismele nu sunt foarte mobile în sol. Fauna solului poate avea 
Nematozii, viermii mici foarte mobili, joacă un rol important la acest nivel. 

cerea prin tractul digestiv al 
și pot coloniza un alt sector.Ciupercile  

Rădăcinile leguminoaselor  sunt chiar 
Metroul nu are decat să se ţină ! 

țiile dintre rădăcini și larvele insectelor dăunatoare sunt la fel de complexe. Astfel, rădăcinile sunt 
e atrag atenţia organismelor prădătoare sau patogenilor dăunători. 

șmanul dușmanului meu este prietenul meu", pare deosebit de bine întemeiată ... Aceste 
ții au fost observate pe plante foarte diferite una de alta, ceea ce înseamnă că acest mecanismul este o 

apărare generală în lumea plantelor.Astfel, atunci când o rădăcină este atacata de larvele insectelor, 
caryophyllene, responsabil pentru atragerea nematozilor 

Acesti nematozi formează, în plus, o 
ă cu uciderea larvelor din insecte și 

(saprofite, nematode bacterivores și alte insecte).În schimb, 
și mai ușor în altă parte și să poată 

să secrete compuși volatili specifici, 
. Dar complexitatea interrelațiilor chiar 

de asemenea relațiile care apar 
şi Turlings (2007) au expus plantele tinere de 

porumb fie larvelor din insectele Diabrotica virgifera, atacanţilor de rădacini, fie larvelor din alte 
insecte(Spodoptera litoralis), specialiste în frunze, fie simultan. Au expus porumb și insecte de pradă 

șinematodul  entomopatogen H. 
megidis. Ei au descoperit că aceste două prădătoare au fost atrase puternic când insectele respective au 

atunci când cele două "insecte-pradă" au atacat 
simultan planta. Astfel, atunci când plantaeste atacată, emite compuşi volatili care atrag prădătorii 

și al frunzelor, în acest timp emisiile de compuși 
viespea este capabilă să perceapă această schimbare, ce 

Micro-viespeaîşi continuă apoi 
un alt experiment pe plantele de 

Astfel, rădăcinile atacate de către larvele insectelor Dela radicum au afectat comportamentul 
Rădăcinile expuse la atacurile larvelor 

și de sulf volatili cunoscute a fi toxice pentru insecte, 
ți compuși, cunoscute sub numele de atragerea insectelor 

infectate la nivelul rădăcinilor. Ele caută  
şi asigura puii.Alte analize au arătat că agresorii rădăcinilor induc 

și în muguri, în timp ce frunzele sunt  
Astfel, deşi fixe, plantele sunt departe de pasiv și nu suferă 

cum crede mediul  în care ea se dezvoltă. Din contră, sunt principala sursă de energie prin fotosinteză,  ele 
și condiţionează o mare parte din activitatea biologică a solului( şi uneori cea a 

și pentru a se proteja împotriva atacurilor. Aceste funcții vor fi bine 
în sine este un mediu dinamic și divers. 



 

                                                                                                                             

 De asemenea râmele…
Ce stim noi despre râme? Ele sunt un mic tub digestiv al solului. Ele sunt, de asemenea, responsabile 
de arhitectura săpăturilor galerii, dupa exemplul rădăcinilor.
este, într-adevăr, dincolo de descompunerea materialelor organice 
exemplu, se pare că aceşti compu
hormonali, care pot acționa asupra rădăcinilor.
modificari subtile care determină sensibilitatea plantelor la atacurile ierbivorelor din  sol.
(2005) a constatat că prezența r

semnificativ toleranța radacinilor de orez vis

 
“ Dusmanii dusmanilor mei sunt prietenii mei”

 
Deși viermii nu au un impact direct asupra acestor populații, acțiunea negativă a nematozilor asupra 
biomasei rădăcinii și a fotosintezei de orez dispar în 
prezența râmelor.Râmele sunt capabile să declan
reacții de apararea orezului cu nematozi fitofagi. Alte 
studii efectuate în anul 2003 pe iarba de secară, 
patlagină și trifoiul alb arată că activitatea râmelor 
crește mobilizarea de azot din aşternutul de paie  și din 
sol, favorizând creșterea biomasei rad
Acest impact diferă de la o plantă la alta. Dar efectul 
merge mai departe, deoarece este sugerat ca produc
de compuși de apărare din planta, să poată să 
favorizeze indirect pentruo mai mare mobilizare a 
azotului, rezultatul activității râmelor.Prin urmare, 
rădăcinile comunica nu numai cu microorganisme, ci 
și cu macrofauna solului carela randul ei poate 
comunica cu rădăcinile. Chiar și cele mai banale 
relații de hrănire ierbivore-végétal nu sunt la fel de 
simple ca aceasta ... 

Agricultura intensiv ecologică sau 
arta de a face un sol trainic şi fertil

 Evident se pare că lucrările solului sunt un element foarte perturbator
subterane. Dacă am vorbit destul de mult de râme 
mecanic, activitatea de sol fin este cu siguran

                                                                                                                                                                                        

De asemenea râmele… 
Ce stim noi despre râme? Ele sunt un mic tub digestiv al solului. Ele sunt, de asemenea, responsabile 
de arhitectura săpăturilor galerii, dupa exemplul rădăcinilor. Dar au ele si alte 

adevăr, dincolo de descompunerea materialelor organice și formarea de galerii.
exemplu, se pare că aceşti compușii humici eliberaţi de râme de asemenea, ar prezenta compuși 

ționa asupra rădăcinilor.Studii recente (2003) arată că râmele pot induce 
modificari subtile care determină sensibilitatea plantelor la atacurile ierbivorelor din  sol.

ța râmelor a crescut  
ța radacinilor de orez vis-à-vis de nematozii fitofagi. 

“ Dusmanii dusmanilor mei sunt prietenii mei” 

și viermii nu au un impact direct asupra acestor populații, acțiunea negativă a nematozilor asupra 
și a fotosintezei de orez dispar în 

capabile să declanșeze 
ții de apararea orezului cu nematozi fitofagi. Alte 

studii efectuate în anul 2003 pe iarba de secară, 
și trifoiul alb arată că activitatea râmelor 

ște mobilizarea de azot din aşternutul de paie  și din 
șterea biomasei radiculareşi aeriene. 

Acest impact diferă de la o plantă la alta. Dar efectul 
merge mai departe, deoarece este sugerat ca producția 

și de apărare din planta, să poată să 
favorizeze indirect pentruo mai mare mobilizare a 

ții râmelor.Prin urmare, 
rădăcinile comunica nu numai cu microorganisme, ci 
și cu macrofauna solului carela randul ei poate 

și cele mai banale 
végétal nu sunt la fel de 

Agricultura intensiv ecologică sau 
arta de a face un sol trainic şi fertil 

 
Agricultura a considerat mult timp solul(

consideră) un simplu suport vegetal 
alimente.Acest dosar arată și insistă:că solul este mult 
mai mult decât atât. Este un loc de activitate biologică 
intensă și un martor privilegiat al echilibrului și 
interdependenţa între plante prin rădăcini 
vii din sol. Prin urmare, este păcatsă dezrobim acest 
ajutor natural și gratuit. Știm că an
agricole sunt mai dăunătoare decât altele 
ce in ce mai multe mijloacele de a le conduce spre o 
conservare mai bună și o dezvoltare cu "fertilitate" 
naturală. 

Evident se pare că lucrările solului sunt un element foarte perturbator (și mineralizant) activităților 
Dacă am vorbit destul de mult de râme și alți "mari"actori ,care afecteaza puternic lucrul 

mecanic, activitatea de sol fin este cu siguranță la fel de importanta. Dacă în TCS, un pas important a fost 

                                                            

Ce stim noi despre râme? Ele sunt un mic tub digestiv al solului. Ele sunt, de asemenea, responsabile 
Dar au ele si alte funcții? Acţiunea lor 

și formarea de galerii. De 
șii humici eliberaţi de râme de asemenea, ar prezenta compuși 

Studii recente (2003) arată că râmele pot induce 
modificari subtile care determină sensibilitatea plantelor la atacurile ierbivorelor din  sol. Bouil  

și viermii nu au un impact direct asupra acestor populații, acțiunea negativă a nematozilor asupra 

Agricultura a considerat mult timp solul(și înca îl 
consideră) un simplu suport vegetal și un rezervor de 

și insistă:că solul este mult 
Este un loc de activitate biologică 

și un martor privilegiat al echilibrului și 
interdependenţa între plante prin rădăcini și organisme 

Prin urmare, este păcatsă dezrobim acest 
și gratuit. Știm că anumite practici 

agricole sunt mai dăunătoare decât altele și avem din 
ce in ce mai multe mijloacele de a le conduce spre o 

și o dezvoltare cu "fertilitate" 

și mineralizant) activităților 
și alți "mari"actori ,care afecteaza puternic lucrul 

Dacă în TCS, un pas important a fost 



 

                                                                                                                             

realizat prin minimizarea impactului mecanic, de asemenea, organizarea unui profil cu un a
mai organic la suprafață, semănat direct va fi toate acestea, la acel nivel, cel mai bun mod de a nu 
perturba nimic.  

 Am văzut în acest dosar: totul face parte
creează rizosfera și toate echilibrele 
tendința de a raționa" reziduuri " pentru a proteja şi hrănii solul și locuitorii să
că acest punct de vedere a fost prea simplist.
soluleste în viață nu numai  până în momentul în care pe suprafața sa se dezvoltă o vegetație diversificată 
și mai presus de toate, trainică. Prin urmare, trebuie să reducem perioada fără vegetatie, cu mulci. 
trebuie să introducem diverse sisteme de rădăcină prin diversificarea 
timp și în spațiu, la fel ca un covor vegetal de cultură. Noi 
garantează un sol trainic. 

 Pe urma, nu putem să nu subliniem faptul ca leguminoasele sunt esenţiale într
beneficiul oferit prin fixarea azotului simbiotic din aer, 
sunt armeleconducătoare reale din via
în sistem. Deci nu am avea ce castiga daca le

 Unele culturi nu mențin potențialul de micorize în sol, 
micorize. Acesta este cazul rapiţei şi al sfeclei. Destul de logic să nu abuzeze. 
să excludem faptul că deşi nu au micorize, aceste culturi  au totu
asimilarea de sulf. Ele îşi atrag și îşi dezvoltă propria coloană microbiană.Totul este ca întotdeauna, să 
existe o chestiune de dozaj... Tehnica constă în sprijinirea rapţei de către una sau mai multe plante 
(inclusiv de legume) obligatoriu într

 Contribuțiile de materie organică externe (compost, gunoi de grajd), sunt, de asemenea benefice, deoarece 
acestea sunt o sursă de materie organică favorabilă în  activitatea lan
acestea, ele nu sunt totul, deoarece
doar la o mică parte din sistem. Despre celelalte contributii stil “ activatori” din viata solului? In unele 
situaţii este nevoie poate să adăugam un nou jucător într
bine, mai înainte de toate, să dezvoltăm  practici care să conducă la via
mai sus?Adică, toate abordările care fac parte din CA: rota
solului, etc. 

 În cele din urmă, intrarile clasice de tipul insecticidelor, fungicidelor şi erbicidelor, chiar daca nu le putem 
elibera complet, le putem limita pe cat posibil. 
al solului. Îngraşămintele, în special solubile, perturbă de asemenea  o parte din  activitatea biologică. Un sol “ prea 
fertil” poate face o muncă benefică micro
consume dacă elementele le sunt déjà disponibil

puțin vizibil și rapid, va fi cu siguranță mai de calitate. Sperăm ca această arhivă vă va face să întelegeţi 
ce anume se întamplă sub picioarele voastre, în parcelele voastre. Un vierme nu est
săpa galerii şi pentru a descompune materia organic. O rădăcină nu este acolo doar pentru a ancora planta 
şi pentru a absorbi pasiv, sărurile minerale 
cazul în care există un lucru de re
lumea subterana. Amintiți-vă că voi controlaţi viaţa. Trebuie să fie protejată, conservată 
Cheia principală de intrare este vegeta
ce mediul este extrem de complex, obiectivul general al fermierului este simplu: producerea 
reciclareacu un maxim de materiale vegetale vii 
fizice și chimice.Cu agricultura de conservare
 
Articolo a fost tradus de revista TCS 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        

n minimizarea impactului mecanic, de asemenea, organizarea unui profil cu un a
ță, semănat direct va fi toate acestea, la acel nivel, cel mai bun mod de a nu 

face parte din rădăcini. Ele sunt cele care, la pornire, atrag via
și toate echilibrele care decurg de aici. In demersul de arătură, 

ța de a raționa" reziduuri " pentru a proteja şi hrănii solul și locuitorii să
că acest punct de vedere a fost prea simplist. Dacă mulcile sunt importante, nu trebuie să uităm că 

ță nu numai  până în momentul în care pe suprafața sa se dezvoltă o vegetație diversificată 
Prin urmare, trebuie să reducem perioada fără vegetatie, cu mulci. 

trebuie să introducem diverse sisteme de rădăcină prin diversificarea și amestecarea speciilor de plante, în 
și în spațiu, la fel ca un covor vegetal de cultură. Noi insistăm: doar o suprafa

Pe urma, nu putem să nu subliniem faptul ca leguminoasele sunt esenţiale într-un agroecosistem. Pe langa 
beneficiul oferit prin fixarea azotului simbiotic din aer, știm, de asemenea că sunt bogate în micorize.

in viața biologică a solului, având în vedere energia pe care o injectează 
nu am avea ce castiga daca le-am înlatura. 

țin potențialul de micorize în sol, deoarece acestea sunt pur 
micorize. Acesta este cazul rapiţei şi al sfeclei. Destul de logic să nu abuzeze. Cu toate acestea, nu trebuie 
să excludem faptul că deşi nu au micorize, aceste culturi  au totuși alte avantaje, cum ar fi la r

și îşi dezvoltă propria coloană microbiană.Totul este ca întotdeauna, să 
existe o chestiune de dozaj... Tehnica constă în sprijinirea rapţei de către una sau mai multe plante 
(inclusiv de legume) obligatoriu într-un mod bun. 

țiile de materie organică externe (compost, gunoi de grajd), sunt, de asemenea benefice, deoarece 
acestea sunt o sursă de materie organică favorabilă în  activitatea lanțurilor trofice din sol.
acestea, ele nu sunt totul, deoarece acestea nu contribuie la asamblarea tuturor activită
doar la o mică parte din sistem. Despre celelalte contributii stil “ activatori” din viata solului? In unele 

să adăugam un nou jucător într-un sistem extrem de complex, însă nu ar fi mai 
bine, mai înainte de toate, să dezvoltăm  practici care să conducă la viața solului, cum sunt cele descrise 
mai sus?Adică, toate abordările care fac parte din CA: rotație, tacâmuri, reducerea presiunilor muncii 

În cele din urmă, intrarile clasice de tipul insecticidelor, fungicidelor şi erbicidelor, chiar daca nu le putem 
elibera complet, le putem limita pe cat posibil. Ele nu sunt fără efecte asupra plantei 

e, în special solubile, perturbă de asemenea  o parte din  activitatea biologică. Un sol “ prea 
fertil” poate face o muncă benefică micro-organismelor rizosferice mai putin eficiente. De ce să se obosească să 
consume dacă elementele le sunt déjà disponibile?  Este mai bine să lase natura. Chiar daca impactul este mai 

țin vizibil și rapid, va fi cu siguranță mai de calitate. Sperăm ca această arhivă vă va face să întelegeţi 
ce anume se întamplă sub picioarele voastre, în parcelele voastre. Un vierme nu est
săpa galerii şi pentru a descompune materia organic. O rădăcină nu este acolo doar pentru a ancora planta 
şi pentru a absorbi pasiv, sărurile minerale și apa din soluția solului. Chiar dacă, încă nu cunoşti totul, în 

stă un lucru de reținut este complexitatea uimitoare și logică a mediului ecologic din 
vă că voi controlaţi viaţa. Trebuie să fie protejată, conservată 

Cheia principală de intrare este vegetația. Ea este cea care a introdus energie și carbon în sistem.În timp 
ce mediul este extrem de complex, obiectivul general al fermierului este simplu: producerea 
reciclareacu un maxim de materiale vegetale vii și diverse, cu un minim de perioade cu pauze și tulburări 

ce.Cu agricultura de conservare, suntem în direcția cea bună. Trebuie simplu intensificată.

Articolo a fost tradus de revista TCS http://agriculture-de-conservation.com/-La-Revue

                                                            

n minimizarea impactului mecanic, de asemenea, organizarea unui profil cu un așternut de paie 
ță, semănat direct va fi toate acestea, la acel nivel, cel mai bun mod de a nu 

Ele sunt cele care, la pornire, atrag viața solului, 
In demersul de arătură, am avut , de asemenea, 

ța de a raționa" reziduuri " pentru a proteja şi hrănii solul și locuitorii săi. Ne dăm seama, din nou, 
Dacă mulcile sunt importante, nu trebuie să uităm că 

ță nu numai  până în momentul în care pe suprafața sa se dezvoltă o vegetație diversificată 
Prin urmare, trebuie să reducem perioada fără vegetatie, cu mulci.  Noi 

și amestecarea speciilor de plante, în 
insistăm: doar o suprafață cu vegetație trainică  

un agroecosistem. Pe langa 
ea că sunt bogate în micorize. Ele 

biologică a solului, având în vedere energia pe care o injectează 

deoarece acestea sunt pur și simplu lipsite de 
Cu toate acestea, nu trebuie 

și alte avantaje, cum ar fi la rapiţă 
și îşi dezvoltă propria coloană microbiană.Totul este ca întotdeauna, să 

existe o chestiune de dozaj... Tehnica constă în sprijinirea rapţei de către una sau mai multe plante 

țiile de materie organică externe (compost, gunoi de grajd), sunt, de asemenea benefice, deoarece 
țurilor trofice din sol. Cu toate 

acestea nu contribuie la asamblarea tuturor activităților vii din sol, ci 
doar la o mică parte din sistem. Despre celelalte contributii stil “ activatori” din viata solului? In unele 

em de complex, însă nu ar fi mai 
ța solului, cum sunt cele descrise 

ție, tacâmuri, reducerea presiunilor muncii 

În cele din urmă, intrarile clasice de tipul insecticidelor, fungicidelor şi erbicidelor, chiar daca nu le putem 
Ele nu sunt fără efecte asupra plantei și al echilibrului biologic 

e, în special solubile, perturbă de asemenea  o parte din  activitatea biologică. Un sol “ prea 
organismelor rizosferice mai putin eficiente. De ce să se obosească să 

Este mai bine să lase natura. Chiar daca impactul este mai 
țin vizibil și rapid, va fi cu siguranță mai de calitate. Sperăm ca această arhivă vă va face să întelegeţi 

ce anume se întamplă sub picioarele voastre, în parcelele voastre. Un vierme nu este acolo doar pentru a 
săpa galerii şi pentru a descompune materia organic. O rădăcină nu este acolo doar pentru a ancora planta 

și apa din soluția solului. Chiar dacă, încă nu cunoşti totul, în 
ținut este complexitatea uimitoare și logică a mediului ecologic din 

vă că voi controlaţi viaţa. Trebuie să fie protejată, conservată și încurajată. 
și carbon în sistem.În timp 

ce mediul este extrem de complex, obiectivul general al fermierului este simplu: producerea și 
și diverse, cu un minim de perioade cu pauze și tulburări 

ția cea bună. Trebuie simplu intensificată. 
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