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W jaki sposób rośliny komunikują się ze sobą?

Naukowcy odkryli, że korzenie dostarczają
roślinom informacji o ich środowisku, umożliwiając komunikowanie się z innymi roślinami
i ostrzeganie ich przed zbliżającym się stresem.
Wszystkie istoty żywe pozyskują informacje z otoczenia, by przetrwać w zmieniających się
warunkach. Rośliny potrafią rozróżniać źródła stresu środowiskowego, takie jak susza czy choroba,
a nawet ostrzegać pobliskie organizmy o takich zagrożeniach.
W ramach projektu ROOTS (The roots of plant productivity: How the rhizosphere interact with the
aboveground armament for indirect and direct defense against abiotic stressors), finansowanego ze
środków UE, badano sposób, w jaki korzenie wpływają na wzrost roślin poprzez wyczuwanie
bodźców środowiskowych i reagowanie na nie.
Ponieważ wiele roślin nie toleruje nadmiernej ilości soli w środowisku, wysokie zasolenie jest dobrym
modelem do badania reakcji roślin na stres, na przykład na suszę. Uprawiając rośliny w warunkach
wysokiego zasolenia, uczeni stwierdzili, że znajdujące się pod ziemią korzenie wysyłają sygnały
chemiczne do korzeni nadziemnych, wywołując w ten sposób zmiany fizjologiczne i dotyczące
wzrostu.
Co niezwykłe, te same zmiany zaobserwowano u roślin nienarażonych na zasolenie, rosnących
w pobliżu roślin narażonych. Te sąsiednie rośliny zamykały maleńkie pory na powierzchniach liści,
by uniknąć wchłaniania nadmiaru soli i utraty wody.
Zmieniały także swój metabolizm w przygotowaniu na zbliżający się stres, którego jeszcze nie
doświadczały. Dzięki temu zaawansowanemu systemowi ostrzegania rośliny lepiej radziły sobie, gdy
badacze wystawili je na działanie takiego samego zasolenia co sąsiednie rośliny.
Próbując wyjaśnić to zjawisko, naukowcy odkryli, że rośliny narażone na stres emitowały większe
ilości związków chemicznych zwanych lotnymi związkami organicznymi (VOC). Kiedy rośliny
nienarażone na stres wystawiono na działanie pewnych VOC, związki te uruchomiły tę samą reakcję.
W ten sposób potwierdzono, że sąsiednie rośliny odbierają VOC emitowane przez rośliny narażone
na stres jako sygnał ostrzegawczy.
Komunikacja taka nie zachodzi wyłącznie w przypadku stresu — naukowcy ustalili, że rośliny
przesyłają także swoim sąsiadom informacje o warunkach środowiskowych, takich jak dostępność
substancji odżywczych. Pozwala im to odpowiednio dostosowywać wzrost i alokować zasoby. Co
zaskakujące, w przypadku ograniczonej dostępności zasobów rośliny genetycznie blisko
spokrewnione współpracowały ze sobą, dzieląc się dostępnym miejscem i unikając konkurencji
z dalej spokrewnionymi roślinami.
Wiedza na temat wzrostu i zachowania roślin, a szczególnie ich reakcji na stres, jest ważna dla

poprawy produkcji roślin uprawnych w ocieplającym się, podatnym na suszę klimacie.
Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/25179.html
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
Informacje dnia: Za duży obwód w talii? Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie
pomocne w gojeniu ran przewlekłych Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na
mówiące twarze wpływa na uczenie się języka? Kombucha może być źródłem fluoru w diecie, Za
duży obwód w talii? Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka? Kombucha może być źródłem fluoru w diecie, Za duży obwód w talii? Zaburzenia
lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran przewlekłych Potencjalny lek na
nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na uczenie się języka? Kombucha
może być źródłem fluoru w diecie,

Partnerzy

