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ABSTRACT 
Vesicular – arbuscular mycorrhizas are though widely distributed. Root colonization 

of VAM fungi was studied in seven different species of Plantago. Colonization was 

high among all species. The highest intensity of root cortex colonization (M%), 

relative arbuscular richness (A%) and  arbuscule richness in root fragments were 

found in the Plantago schwarzenbergiana. Comparison of the VAM colonization in 

roots from different ecosystems suggested that plants grown in the saline habitats 

might be more dependence on VAM. There is a suggestion that AM fungi  were able to 

detect variations in land. There is also an indication that VAM abundance was a 

response to stress. 

 

INTRODUCERE 
Micorizele vezicular - arbusculare (VAM) sunt de obicei performante în soluri 

cu fertilitate scăzută sau medie, pentru că în aceste condiţii beneficiză de 
disponibilitatea plantelor gazdă de a dezvolta simbioza cu fungi (Miransari et al., 
2009). Colonizarea este deosebit de importantă în soluri degradate unde 
disponibilitatea de nutrienţi este scăzută (Ianovici, 2009; Ianovici, 2010). În condiţii 
limitate de fosfat, asociaţiile micorizale arbusculare pot influenţa dezvoltarea 
comunităţilor de plante, aportul de nutrienţi, de apă şi productivitatea supraterană. 
Cercetările arată că infecţia micorizală duce la formarea de interconexiuni funcţionale 
între plantele mature şi cele tinere (Ianovici et al, 2009). Fungii VAM sunt importanţi 
prin beneficiile pe care le oferă ca biofertilizatori, bioprotectori împotriva patogenilor 
ori stresului toxic şi agenţi de biocontrol. Aceste ciuperci vechi de 400 milioane de ani 
au coevoluat cu plantele (Remy et al, 1994), fapt ce a permis generalizarea 
fenomenului şi de distribuţie în agroecosisteme şi în ecosisteme naturale. Fungii VAM 
arată o mare diversitate în abundenţa lor. Sunt prezenţi în ecosistemele acvatice, 
tropicale umede, păduri tropicale, dune de nisip, savane, soluri poluate cu metale grele 
şi chiar în solurile saline (Koske şi Halverson, 1981; Saif, 1986; Griffoen et al., 1994; 
Bajwa & Javald, 1997; Sigüenza et al., 1997; Guadarrama & Sanchez, 1999; Ianovici 
et al, 2009; Ianovici, 2010). Multe specii sunt omniprezente (Öpik et al., 2006), în 
timp ce altele par să se limiteze la ecosisteme specifice, utilizând diferite tipuri de 
teren, vegetaţie sau climat (Oehl et al., 2007). Acestea sunt raportate pe toate 
continentele: Africa (Redhead, 1977), Antarctica (Cabello, et al., 1994), Asia (Al-
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Garni & Daft, 1990), Oceania (Hall, 1977), America de Nord (Walker et al., 1982), 
America de Sud (Siqueira et al., 1989), precum şi Europa (Sjöberg, 2005).  

În ultimii ani, cercetările susţinute au impus o permanentă reconsiderare a 
încrengăturii Glomeromycota. Cea mai recentă abordare taxonomică o divide  în patru 
ordine, 11 familii şi 17 genuri (Schüßler & Walker, 2010) (tab1). 

În ciuda importanţei economice a VAM, puţine sunt abordările în România în 
ceea ce priveşte distribuţia acestora, diversitatea şi asocierea cu plantele gazdă (Şesan 
et al, 2010). Speciile de Plantago sunt cunoscute ca fiind micorizante (Ianovici, 2009), 
inclusiv halofitele (Mason, 1928). În această lucrare ne-am propus să investigăm 
nivelul colonizării la câteva specii din flora României. Am selectat trei halofite 
(Plantago coronopus, Plantago maritima, Plantago schwarzenbergiana), trei specii 
prezente în areale cu ariditate crescută (Plantago lanceolata var capitellata, Plantago 

major ssp winteri, Plantago media f.campestris) şi una care preferă staţiunile cu 
umiditate mai mare (Plantago altissima). 

 
MATERIALE ŞI METODE 
Probele au fost supuse colorării cu albastru de metilen şi acid acetic. 

Determinarea cantitativă a preparatelor radiculare a fost realizată potrivit metodei lui 
Trouvelot et al (1986) iar datele obţinute au fost introduse în programul Mycocalc 
pentru evaluare. S-au determinat 3 parametri specifici: abundenţa arbusculelor în 
sistemul radicular (A%), abundenţa arbusculelor în fragmentele radiculare (a%) şi 
intensitatea colonizării micorizale în sistemul radicular (M%). Detalii privind 
protocolul de lucru au fost descrise în lucrări anterioare (Ianovici, 2009; Ianovici et al, 
2009; Ianovici, 2010). 

 
 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Micorizele vezicular-arbusculare au fost prezente în toate probele colectate. 
Arbusculele sunt structuri hifale intracelulare, cu ramificaţie dihotomică, putând fi 
locul de schimb pentru fosfor, carbon sau alţi nutrienţi. Arbusculele sunt numeroase şi 
distribuite uniform de-a lungul fragmentelor examinate. Veziculele sunt structuri 
intracelulare pline cu lipide, presupunându-se că stochează şi carbon, şi servesc şi ca 
propagule reproductive. Nu sunt numeroase şi au apărut individual sau în agregate 
dispersate de-a lungul rădăcinilor. Au fost elipsoidale până la prolate, rareori 
globulare. Sporii funcţionează ca structuri de stocare, de propagare şi sunt forma sub 
care fungul işi petrece perioada de latenţă (se pot forma în rădăcină sau în sol). Cei 
mai mulţi spori Fungi VAM au fost mici (diametrul mai mic de 90 µm). Hifele 
intraradiculare au crescut de-a lungul axei rădăcinii  şi au format, uneori  ramificaţii în 
formă de H, Y sau încolăciri.  

Abundenţa relativă a arbusculelor în sistemul radicular (A%) are valori mai 
joase pentru toate speciile. Abundenţa arbusculelor în fragmentele radiculare (a%) 
prezintă valori mai mari cu aproape 20% la toţi taxonii investigaţi. Toţi parametri 
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determinaţi sunt mai mari la halofite, în special la Plantago schwarzenbergiana. 
Apreciem că abundenţa arbusculelor indică un schimb intens pentru fosfor, carbon sau 
alţi nutrienţi în sistemele radiculare, cu excepţia de la Plantago altissima (fig.1a,b,c). 

 

1a  

1b  

1c  

Fig.1. Intensitatea colonizării micorizale în sistemul radicular M%(1a), abundenţa arbusculelor în fragmentele 
radiculare a%(1b), abundenţa relativă a arbusculelor în sistemul radicular A% (1c) la speciile investigate 
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Tab.1. Încrengătura Glomeromycota (după Schüßler & Walker, 2010) 
încrengătura Glomeromycota   
clasa Glomeromycetes   
ordine (4) familii (11) genuri (17) 
Glomerales 

  
Glomeraceae Glomus 

Funneliformis  

Rhizophagus  
Sclerocystis  

Claroideoglomeraceae Claroideoglomus  
Diversisporales 
  

  
  
  

Gigasporaceae Gigaspora 
Scutellospora  
Racocetra  

Acaulosporaceae Acaulospora  
Entrophosporaceae Entrophospora  
Pacisporaceae Pacispora 

Diversisporaceae Diversispora  
Otospora  

Paraglomerales Paraglomeraceae Paraglomus 

Archaeosporales 
  
  

Geosiphonaceae Geosiphon 

Ambisporaceae Ambispora  
Archaeosporaceae Archaeospora  

 
Una dintre provocările majore ale ecologiei este de a înţelege ceea ce 

controlează abundenţa şi diversitatea speciilor, modul în care acestea sunt influenţate 
de modificările naturale sau induse de om şi care sunt consecinţele pentru procesele şi 
proprietăţile din ecosisteme (van der Putten et al, 2007). Cercetările arată că VAM 
ameliorează şi  cresc toleranţa la condiţiile de sol nefavorabile, influenţează răspunsul 
la condiţii climatice severe. Astfel pot spori productivitatea plantelor şi sunt 
importante pentru gestionarea ecosistemelor (Brundrett et al., 1996). Acest tip de 
simbioză poate proteja plantele gazdă împotriva efectelor dăunătoare cauzate de 
stresul prin secetă (Sanchez-Diaz şi Honrubia, 1994). AMF poate reduce, de 
asemenea, impactul  prin stresul salinităţii (Ruiz-Lozano et al., 1996a). În medii 
stresante, speciile micoritice sunt susceptibile de a se bucura de un avantaj competitiv. 
 

CONCLUZII 
Datele noastre preliminare sugerează posibile implicaţii ale micorizelor 

vezicular-arbusculare în adaptarea unor taxoni la condiţii de stres cum ar fi uscăciunea 
şi salinitatea. Se impun studii aprofundate care să verifice această ipoteză pentru 
speciile genului Plantago. 
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