Znaczenie bioróżnorodności
w zakresie rolnictwa
precyzyjnego
Magdalena Frąc

GLEBA jest podstawowym składnikiem
wspierającym życie na Ziemi

GLEBA

integralny,
wielofunkcyjny
składnik

wszystkich
ekosystemów
lądowych

Faza stała (mineralna i
organiczna) – ok. 50%
Mikroorganizmy

Faza gazowa
(powietrze glebowe)
– ok. 20%
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Faza ciekła
(roztwór glebowy)
– ok. 30%

• Zdolność do zaspokojenia wszystkich edaficznych potrzeb różnych roślin w ramach
możliwości stwarzanych przez pozostałe czynniki siedliskowe
• Biologiczna wypadkowa ZASOBNOŚCI i OGÓŁU CECH GLEBOWYCH
ŻYZNOŚĆ

• Zdolność gleby do wytwarzania biomasy
• Miarą produkcyjności jest ilość suchej masy organicznej wytworzonej w jednostce
czasu na jednostce powierzchni gleby
PRODUKCYJNOŚĆ • Pojęcie ekologiczne

URODZAJNOŚĆ

• Pojęcie utylitarne
• Miarą urodzajności jest urodzaj - PLON
• Zależy w dużym stopniu od kultury gleby, w szczególności od:
akumulacji próchnicy, składników pokarmowych, odczynu,
aktywności biologicznej gleby, stosunków wodno-powietrznych
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BIORÓŻNORODNOŚĆ
(RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNA,
BIODIVERSITY)

• różnorodność organizmów żywych w środowisku
lądowym, morskim i innych ekosystemach wodnych oraz
ekologiczne kompleksy, których częścią są te organizmy.
Obejmuje różnorodność w obrębie i pomiędzy gatunkami i
różnorodność ekosystemów

ŻYCIE BIOLOGICZNE
GLEB (ORGANIZMY
GLEBOWE, SOIL BIOTA)

• termin o znaczeniu podobnym do bioróżnorodności, ale jest
bardziej szczegółowy i odnosi się do zbiorowisk
organizmów danego systemu glebowego

TRZY POZIOMY
BIORÓŻNORODNOŚCI
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• różnorodność genetyczna: wymiana genów, mutacje
• różnorodność gatunkowa: bogactwo gatunkowe,
zróżnicowanie gatunkowe
• różnorodność ekosystemowa: rozmaitość ekosystemów

RÓŻNORODNOŚĆ AGROEKOSYSTEMÓW

Różnorodność i
aktywność roślin
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Różnorodność i
aktywność
zwierząt

Różnorodność i
aktywność
mikroorganizmów

Mezofauna
Drapieżniki i
pasożyty

Mikroorganizmy
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Dżdżownice

Bioróżnorodność
agroekosystemów

Mikrofauna
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• Niesporczaki
• Skoczogonki
• Roztocza
• Łącznie: 1 000
osobników - 100
gatunków

Makro/Megafauna >2mm

• Bakterie 100
miliardów
komórek - 10 000
gatunków
• Grzyby 50 km
strzępek - 100
gatunków
• Pierwotniaki 100
000 komórek 100 gatunków
• Nicienie 10 000
osobników - 100
gatunków

Mezofauna 100µm-2mm

Mikrofauna / flora 1-100µm

Występowanie organizmów glebowych na 1 m2 użytku zielonego

•
•
•
•
•
•
•

Dżdżownice
Mrówki
Równonogi
Pareczniki
Płazy i gady
Ssaki
Ptaki

• Łącznie: 100
osobników - 10
gatunków

ZNACZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI
W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

Produkcja
żywności,
biomasy…

Różnorodność
mikrobiologiczna

Stabilność ekologiczna
ekosystemów

Adaptacja do
warunków
stresowych
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Funkcje mikroorganizmów w agroekosystemach w kontekście
rolnictwa precyzyjnego
Obieg
pierwiastków w
środowisku

Struktura gleby

Uwalnianie składników
pokarmowych z trudno
dostępnych źródeł

Rozkład i
mineralizacja
substancji
organicznej

Puławy, 03.07.2019 r.,

Tworzenie próchnicy w
glebie

Wspomaganie wzrostu
i ochrona roślin

Znaczenie
mikroorganizmów
glebowych

Detoksykacja i
bioremediacja

Rola mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w środowisku

N
Proteoliza

Amonifikacja

P
Rozkład związków
organicznych z
uwolnieniem jonów
fosforanowych

Biologiczne uruchamianie
nierozpuszczalnych
związków fosforu
nieorganicznego

Nitryfikacja

Rozpuszczanie związków
P poprzez produkcję
kwasów organicznych –
proces bezpośredni

Denitryfikacja

Asymilacja P przez
mikroorganizmy, a
następnie produkcja CO2
podczas oddychania, który
po rozpuszczeniu w
wodzie zakwasza
środowisko – proces
pośredni

Symbiotyczne i
niesymbiotyczne
wiązanie N2
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K
Rozpuszczanie minerałów
zawierających K pod
wpływem rozpuszczalników,
głównie kwasów
wytwarzanych przez
mikroorganizmy

Uruchamianie K wchodzącego
w strukturę glinokrzemianów
– w czasie zakwaszania
środowiska mikroorganizmy
chelatują jony Al i Si
związane z K w minerałach i
uwalniają potas do roztworu
glebowego

Fe
Mikroorganizmy
umożliwiają
pobieranie Fe przez
rośliny poprzez
syntezę
niskocząsteczkowych
związków
białkowych –
sideroforów, które
wiążą jony żelaza
uwalniając je z
minerałów i
związków
organicznych w
warunkach niedoboru
Fe

Rola mikroorganizmów w tworzeniu struktury gleby
Struktura gleby to stan, w którym gleba osiąga strukturę agregatową (gruzełkowatą)
zapewniającą roślinie optymalne warunki wodno-powietrzne i cieplne

Gruzełki

Lepiszcze

Bakterie
Mikroorganizmy
Grzyby

Polisacharydy
proteiny
strzępki
grzybów
komórki
bakterii

+

Mineralne i
organiczne
cząstki gleby

MAKROAGREGATY >250µm
nietrwałe, kruszone przez uprawę
głównym lepiszczem są resztki korzeni
i strzępek grzybów, które są rozkładane
przez mikroorganizmy
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MIKROAGREGATY
2-20µm

Agregaty
glebowe

bardzo trwałe
40-60% biomasy
mikroorganizmów

MIKROAGREGATY
20-250µm
stosunkowo trwałe
odporne na działanie wody
wokół resztek korzeni i strzępek grzybów

Wpływ organizmów glebowych strukturę na gleby
Korzyści z poprawy struktury gleby dla
wzrostu roślin, szczególnie w otoczeniu
rolniczym obejmują:
• zmniejszone ryzyko erozji
• lepszą penetrację korzeni i dostęp do
wilgotności gleby i składników odżywczych
• łatwiejsze kiełkowanie ze względu na
zmniejszone zaskorupienie powierzchni
• większą infiltrację, retencję i dostępność wody
dzięki poprawie porowatości
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Udział mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy w glebie
PRÓCHNICA – amorficzna substancja organiczna, powstająca w glebie w procesach
biotycznych i abiotycznych. Obecność próchnicy warunkuje żyzność gleby, m.in. jej
zdolność do zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin

Produkcja biomasy, z której powstają substraty do syntezy humusu
Rozkład świeżej materii organicznej
Produkcja metabolitów stanowiących tworzywo dla związków
humusowych
Kataliza enzymatycznych procesów syntezy
Udział w tworzeniu prekursorów związków humusowych np. degradacja
ligniny na fragmenty o charakterze polifenoli
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Udział mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy w glebie
Inne resztki organiczne
łatwo i umiarkowanie
rozkładalne

Trudno rozkładalny
materiał roślinny
Mikrobiologiczna degradacja

Mikrobiologiczna degradacja

Metoksyfenole

Kwasy, cukry i inne związki
organiczne

Odmetylowanie

Fenole pośrednie

Mikrobiologiczna degradacja
Komórki
mikroorganizmów

Mono-, dwutrihydroksyfenole, kwas
benzoesowy i inne związki
aromatyczne

Utlenianie, hydroksylacja,
dekarboksylacja
Rozerwanie pierścienia i utlenianie

Enzymatyczne utlenianie i autooksydacja

Rodniki fenolowe i
hydroksybenzochinony

Polimeryzacja

Związki humusowe
Puławy, 03.07.2019 r.,

CO2, H2O, NH3 i proste
związki organiczne

Peptydy, aminokwasy
powstałe z rozkładu
resztek organicznych i
autolizy komórek
mikroorganizmów

Mikroorganizmy – wspomaganie wzrostu i ochrona roślin

Udostępnianie
składników
pokarmowych
•
•
•
•

Azot
Fosfor
Potas
Żelazo, siarka
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Produkcja
substancji
stymulujących
wzrost roślin
• Fitohormony
Auksyny
Gibereliny
Cytokininy

Zwiększenie
odporności roślin na
patogeny i szkodniki
• Konkurencja o niszę
ekologiczną i składniki
pokarmowe
• Produkcja
antybiotyków
• Produkcja enzymów
lizujących ściany
komórkowe
patogenów

Wpływ na wzrost
roślin
• Wspomagają
kiełkowanie
• Poprawiają
ukorzenianie
• Powodują lepszy
wzrost roślin

Mikroorganizmy – detoksykacja i bioremediacja
Utlenianie lub redukcja
form nieorganicznych.
Konwersja metali do form
organicznych lub odwrotna
przemiana form
organicznych w
nieorganiczne.

Transformacje metali
ciężkich

Rozkład pestycydów

Degradacja złożonych
związków
aromatycznych
Oczyszczanie
środowiska z
odpadów
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Produkcja
specyficznych
enzymów

Czynniki wpływające na tempo i kierunek
mikrobiologicznych transformacji
pestycydów: typ gleby, temperatura, odczyn,
natlenienie, wilgotność, toksyczność i
struktura chemiczna pestycydu oraz ilość i
jakość mikroorganizmów obecnych w glebie.
Mikrobiologiczny rozkład pestycydów
może zachodzić w wyniku:
- reakcji enzymatycznych –
mikroorganizmy wykorzystują pestycydy
jako źródło węgla, azotu i energii (szybki
rozkład) lub są to przypadkowe transformacje
przy udziale poza komórkowych enzymów
(powolny rozkład).
- reakcji nieenzymatycznych – w wyniku
zmiany pH środowiska przez metabolity
drobnoustrojów lub poprzez produkowanie
związków, które wchodzą w interakcje z
pestycydami.

Czynniki wpływające na bioróżnorodność agroekosystemów

Uprawa zerowa

Rośliny
okrywowe

Zmianowanie

Międzyplony

Komposty

Bioróżnorodność
agroekosystemów

Różnorodność
mikrobiologiczna
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Obornik

EOM

Funkcje mikroorganizmów w glebie

Zmiana warunków
środowiskowych

Substrat powoduje selekcję
mikroorganizmów

Procesy rozkładu w glebie

Enzymy degradują i
modyfikują substrat
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Mikroorganizmy produkują enzymy
zewnątrzkomórkowe

Bioróżnorodność a funkcje gleby
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ORGANIZMY GLEBOWE A CHOROBY ROŚLIN
• Wśród różnych rodzajów mikroorganizmów, które żyją w wierzchniej warstwie
gleby, grzyby i bakterie zasługują na szczególną uwagę, ponieważ są
najbardziej rozpowszechnione i mogą być pożyteczne lub zdolne do zakażenia
rośliny, w zależności od gatunku, rośliny żywicielskiej i warunków środowiska
• Większość mikroorganizmów środowiska glebowego uważana jest za
mikroorganizmy pożyteczne dla roślin ze względu na:
a) współżycie z
symbiotyczne)

korzeniami

roślin

(np.

grzyby

mykoryzowe,

bakterie

b) rozkład glebowej materii organicznej i zwiększenie dostępności podstawowych
składników pokarmowych dla roślin
c) pasożytowanie na mikroorganizmach chorobotwórczych lub ograniczanie ich
wzrostu poprzez inne rodzaje interakcji, takie jak konkurencja o niszę
ekologiczną i składniki odżywcze czy produkcja toksycznych metabolitów
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FITOPATOGENY GLEBOWE
Bakterie

Grzyby

Mogą występować w glebie, na powierzchni roślin, w
resztkach roślinnych jako saprofity

Mogą tworzyć formy przetrwalne, chlamydospory, sklerocja, oospory
Mogą przeżyć w glebie od kilku tygodni do kilku lat
Choroba roślin występuje, gdy spełnione są poniższe warunki:
1) Obecność patogenu
2) Obecność podatnego gospodarza
3) Sprzyjające warunki środowiskowe
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Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych
podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa

Instytut Genetyki Roślin PAN
http://www.fusar.edu.pl/index.php?p=projekt

Obserwacje umożliwiają detekcję zarodników
wskazanych patogenów oraz oznaczenie ich
stężenia w powietrzu, a na tej podstawie
wyznaczenie właściwych terminów ochrony
fungicydowej. W ten sposób badania
aeromykologiczne są bezpośrednio stosowane
w ochronie roślin uprawnych przed chorobami.
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Aerobiologia jest działem nauki
zajmującym się badaniem
cząsteczek biologicznych w
powietrzu atmosferycznym.
Znaczny udział w składzie
bioaerozolu mają zarodniki
grzybów, w tym gatunki
chorobotwórcze wobec roślin
uprawnych. Metody stosowane w
aerobiologii umożliwiają poznanie
składu gatunkowego grzybów i
stężenia ich zarodników w
powietrzu. Badania są prowadzone
przy użyciu różnych typów pułapek
pasywnych (grawimetrycznych) i
aktywnych (wolumetrycznych,
rotacyjnych). Do odczytu wyników
stosuje się metody mikroskopowe,
serologiczne i molekularne.

Info-Karta – nowe możliwości sygnalizacji

W sadach w całej Polsce rozmieszczone są
stacje meteorologiczne nowej generacji, które
przesyłają dane za pośrednictwem sieci
komórkowej wprost na serwery. A komunikaty
trafiają do sadowników w formie wiadomości
SMS.
Obecnie system monitoringu oparty jest na
około 90 stacjach rozmieszczonych we
wszystkich ośrodkach sadownictwa w Polsce,
dzięki czemu wszyscy abonenci otrzymują
precyzyjnie dopasowane komunikaty.
Dane zebrane ze stacji pogodowych są
przetwarzane przez programy oparte o modele
rozwojowe chorób, takich jak: parch jabłoni,
zaraza ogniowa, szara pleśń.
Na tej podstawie doradcy Agrosimex otrzymują
informacje o ryzyku wystąpienia infekcji i jej
nasileniu.
Jednak model statystyczny to nie wszystko – w
sytuacjach ekstremalnych (np. początek
wegetacji, nietypowa pogoda) może on
podawać błędne sygnały. Dlatego bardzo ważny
jest monitoring rzeczywistego wysiewu
zarodników i ocena przez ekspertów
http://doradztwosadownicze.pl/info-karta-nowe-mozliwosci-sygnalizacji/
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Metody szybkiej detekcji patogenów owoców miękkich
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IA PAN - LIDER, PARTNERZY - IUNG-PIB, IO, BIO-FOOD

Metody szybkiej detekcji patogenów – metody izolacji DNA

Kiedy rolnicy znajdują chore rośliny w uprawach to muszą jak najszybciej zidentyfikować
chorobę. Nowa technologia opierająca się o mikroigły ma im w tym pomóc.
Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej stworzyli plaster wielkości znaczka
pocztowego. Jest on wykonany z niedrogiego polimeru i z jednej strony posiada on setki
drobnych igieł. Każda z nich ma długość 0,8 mm i wbija się w roślinę.
Po kilku sekundach od założenia plastra można go zdjąć i spłukać
wodnym roztworem buforowym. Pozwala to na zmycie materiału
genetycznego roślin do sterylnego pojemnika. Cały proces
zajmuje tylko minutę. Niestety, pozyskane DNA dalej musi trafić
do laboratorium w celu analizy.

Paul G. et al., 2019, ACS Nano20191366540-6549
https://whatnext.pl/plaster-z-mikroiglami-umozliwia-szybkie-wykrycie-chorob-roslin/
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FITOPATOGENY GLEBOWE
Glebowe fitopatogenne bakterie i grzyby są odpowiedzialne za różne choroby roślin (warzyw,
owoców, zbóż, kwiatów, drzew), które stanowią ważny problem dla upraw rolniczych całego
świata

Najbardziej powszechne
fitopatogeny grzybowe

Najbardziej powszechne
fitopatogeny bakteryjne

Colletotrichum sp.

Agrobacterium
tumefaciens

Fusarium sp.

Phoma sp.
Rhizoctonia solani
Verticillium dahliae
Phytophthora sp.
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Erwinia carotovora
Plasmodiophora
brassicae

MIKROORGANIZMY GLEBOWE – OCHRONA PRZED FITOPATOGENAMI
• Wysoka bioróżnorodność
• Duża biomasa mikroorganizmów
• Duża aktywność mikrobiologiczna
Dżdżownice i ślimaki
Owady i pająki
Wrotki i nicienie
Skoczogonki

Niekorzystne warunki dla
rozwoju chorób roślin

Roztocza
Nicienie
Pierwotniaki

Grzyby

Mikroorganizmy antagonistyczne –
Trichoderma sp.

Bakterie

Podczas pasożytniczego działania Trichoderma
uwalnia enzymy lityczne, które trawią ścianę
komórkową patogenu i czasami przenikają do
grzybni gospodarza. Działanie prowadzi do
całkowitej degradacji komórek Rhizoctonia.
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Zalety podejścia
opartego na
symbiozie
roślinamikroorganizmy
w celu poprawy
tolerancji na
stres abiotyczny
i biotyczny

Coleman-Derr D.,
Tringe S.G., 2014,
Frontiers in
Microbiology
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Wzajemne oddziaływanie między rośliną a jej mikrobiomem w zdrowiu i chorobie
Zdrowe rośliny są
związane ze swoimi
mikroorganizmami
dzięki współpracy
metabolicznej i
wymianie sygnałów,
hormonów i składników
odżywczych. Choroby
charakteryzują się
zaburzeniami w pracy
mikrobiomu – dysbiozą,
np. odpowiedzią
określonych
drobnoustrojów, które
mogą działać jak
antagoniści, ale także
mogą oddziaływać
synergistycznie w
stosunku do
patogenów.
Berg et al., 2017, FEMS Microbiology Ecology
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Związek między mikrobiomem roślinnym a ich wzajemnym powiązaniem z ekosystemem

Fyllosfera i wszystkie
nadziemne organy są
połączone z atmosferą i
znajdują się na styku stałej
wymiany z mikrobiomem
powietrza

Ryzosfera reprezentuje
interfejs roślinno-glebowy, z
którego materiał organiczny i
związki sygnalizacyjne
migrują do stref podglebia,
ułatwiając długotrwałe
procesy mineralizacji

Berg et al., 2017, FEMS Microbiology Ecology
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Jansson J.K., Hofmockel K.S., 2018
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Przekrój pola z różnymi
poziomami wilgotności gleby.
Po prawej stronie wzrost
roślin jest ograniczony ze
względu na niski poziom
wilgotności gleby. Pokazano
przykład mierzalnego
fenotypu (CO2,
odpowiadającego oddychaniu
gleby), który jest wynikiem
połączonych interakcji
metabolicznych między
mikroorganizmami glebowymi
i roślinami. Dolny panel
przedstawia różne typy
modeli stosowanych do
definiowania metafenomu
gleby: kwadraty reakcji
biochemicznych odpowiadają
metabolitom bakteryjnym
(fioletowym) lub grzybowym
(zielonym), sieciom interakcji
międzygatunkowych i
interakcjom zachodzącym w
czasie.

Rodzaje społeczności mikroorganizmów glebowych i interakcji molekularnych

Jansson J.K., Hofmockel K.S., 2018

Interakcje w środowisku glebowym obejmują różne rodzaje od współpracy metabolicznej między
drobnoustrojami w związkach syntroficznych, po konkurencję o dostęp do ograniczających
składników odżywczych. Mikroorganizmy glebowe komunikują się ze sobą i ze swoim
środowiskiem za pomocą różnych sygnałów chemicznych. Jednak niewiele badań określiło
specyficzne interakcje metaboliczne i sygnalizacyjne między członkami społeczności
drobnoustrojów glebowych.
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Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii
hodowlanych i produkcyjnych
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ZAGROŻENIA BIORÓŻNORODNOŚCI
•

przekształcenie naturalnego
ekosystemu, np. lasu, w
pole uprawne
nieprawidłowe nawodnienie
usunięcie biomasy z pola
(np. słomy)

•
•

•
•
•
•

intensywne nawożenie
zagęszczenie gleby – ciężkie maszyny
rolnicze
intensywna uprawa – głęboka orka
chemizacja rolnictwa

Intensyfikacja
rolnictwa

•
•

•
•
•

•

magazynowanie węgla i
kontrola klimatu
dostępność składników
pokarmowych
regulacja hydrologiczna:
struktura gleby, zakwaszenie
kontrolowanie populacji
szkodników
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zaniechanie
użytkowania łąk i
pastwisk
likwidacja siedlisk
marginalnych

Każdego roku na całym
świecie 75 miliardów ton
gleby zostaje zgarniętych z
gruntów przez erozję wietrzną
bądź wodną.

ROLNICTWO – pomoc w ochronie różnorodności biologicznej gleby
Rolnicy, opiekujący się znaczną częścią gruntów, mogą odegrać kluczową rolę w ochronie
różnorodności biologicznej gleby. Narzędzia i techniki, jakie wybierają w swojej pracy,
mają ogromny wpływ na fabrykę życia środowiska glebowego

ŚCIÓŁKOWANIE:
zatrzymywanie ciepła, zabezpieczenie
wilgotności, zapobieganie erozji,
budowanie struktury

DOBÓR UPRAW:
rośliny bobowate

ZAGOSPODAROWANIE
OBRZEŻY I GRANIC PÓL:
żywopłoty, pasy trawy
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PRZYKRYCIE GLEBY resztkami
organicznymi o odpowiednim stopniu
rozkładu: źródło składników
odżywczych, poprawa struktury gleby

PŁODOZMIAN:
ochrona przed
szkodnikami

MOZAIKA wielu
ekosystemów i siedlisk
różnych roślin i zwierząt

APLIKACJA SQAPP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego w zakresie
badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. iSQAPER – umowa o dofinansowanie: 635750.
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Nowa wizja rolnictwa precyzyjnego – ścisłe powiązanie z mikrobiomem

Zarządzane lub modyfikowanie mikrobiomu
roślinnego w celu:
• zwiększenia odporności danego systemu uprawy
na szkodniki, patogeny, wodę i składniki
pokarmowe
• wyboru/opracowania praktyk zwalczania
szkodników, które najlepiej nadają się do
zrównoważonej produkcji żywności
• pełnej integracji środków biologicznych/zmian
czy kontroli mikrobiomu z zarządzaniem
uprawami zależnymi od miejsca, warunków i
czynników (np. strefa klimatyczna, typ gleby,
stresy biotyczne, abiotyczne) – ROLNICTWO
PRECYZYJNE
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• Gleba
jest
jednym
z
podstawowych
elementów wspierających życie na Ziemi
• Większość funkcji i procesów występujących
w glebie napędzana jest przez organizmy
żywe
• Zdrowotność gleb zależy od szeregu różnych
podziemnych form życia, od bakterii i grzybów
po owady, dżdżownice i krety
• Bogata różnorodność biologiczna jest źródłem
korzyści dla żyzności i wartości produkcyjnej
gleb, a także odgrywa rolę w łagodzeniu
zmian klimatycznych, magazynowaniu i
oczyszczaniu
wody,
dostarczaniu
antybiotyków oraz zapobieganiu erozji
• Bioróżnorodność
mikroorganizmów
oraz
zmiany mikrobiomu gleby, endosfery i
ryzosfery stanowią ważny element w ochronie
roślin oraz ich odporności na stresy
abiotyczne
i
biotyczne
w
rolnictwie
precyzyjnym
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