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In order to obtain microbian antagonists ten bacteria strains have 
been isolated. The strains isolation were made from nature: fromcereals, 
medicinal plants, weeds, etc. There were selected,  four strains of Bacillus 
subtilis, wich had a strong antagonistic effect on the pathogenic bacterias 
(50-80%) after the tests made on vine and vegetables. The strains having a 
high rate of spotrulation, as spore has the capacity of releasing antibacterial 
lipoprotein substances with antibiotic function. The effect of the microbian 
antagonists has been studied in the laboratory against some strains of 
Ervinia carotovora, Xanthomonas campestris, Xanthomonas phaseoli, 
Agrobacterium tumefaciens, etc. Antagonists obtained from microbial 
cultures of Bacillus subtilis have important advantage of having also the rol 
as biostimulators on the plants, comparatively to the controls. 
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Pierderile cauzate agriculturii mondiale de cātre boli, buruieni şi dāunatori, 
la diferite culturi şi produse agricole depozitate, se ridicā anual la milioane de tone, 
ele reprezentând 35% din productia anualā. 

În prezent nu se poate concepe obţinerea unor producţii ridicate la unitatea 
de suprafatā, farā a se ţine seama de agenţii patogeni care atacā plantele de culturā 
şi a caror combatere face parte integrantā din tehnologia fiecarei culturi.  În aceastā 
situatie se impune o bunā cunoaştere a factorilor ecologici care favorizeazā sau 
defavorizeazā agentul patogen sau dāunatorul. 

La ora actualā, cea mai importantā direcţie de perspectivā pentru combaterea 
bolilor plantelor de culturā: plante legumicole, viţa de vie, etc., este obţinerea 
preparatelor microbiene pe bazā de bacterii şi ciuperci, direcţie care necesitā studii 
de izolare şi selecţie a microorganismelor cu efect antagonist, studii de tehnologie, 
toxicologie şi testāri pe bacteriile şi ciupercile patogene. Bacteriozele sunt maladii 
produse de bacteriile fitopatogene ca: Xanthomonas campestris, Erwinia 
carotovora, Pseudomonas lacrymans, Agrobacterium tumefaciens, etc. [2, 3, 4, 5]. 

În prezent, cercetārile de protecţie fitosanitarā a viţei de vie, plantelor 
legumicole şi a altor plante de culturā sunt orientate spre gāsirea mijloacelor de 
obţinere a maximului de recoltā in condiţiile conservarii şi potenţārii active şi 
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dinamice a sistemului natural exploatat. Astfel se aprofundeazā studii privind 
combaterea integralā şi raţionalā a bolilor şi dāunatorilor plantelor hortiviticole prin 
creşterea ponderii fitoprotecţiei sanitare, biologice şi biotehnice în scopul eliminārii 
pesticidelor foarte toxice şi poluante. Existā diferite microorganisme utilizate ca 
antagonişti microbieni pentru bacterioze printre care Bacillus subtilis, Bacillus 
cereus, Bacillus amyloliguefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, 
etc. [6] care conţin lipoproteine cu efect de antibiotic.  

De asemenea, Pseudomonas fluorescens şi Pseudomonas syringae au un 
remarcabil spectru larg al activitāţii de biocontrol împotriva câtorva patogeni din 
sol care atacā cultura de plante mono şi dicotiledonate. 

Biopreparatele de uz agricol, realizate pe baza unor microorganisme 
constituie o orintare importantā în agricultura modernā, datoritā avantajelor pe care 
le prezintā şi anume: reducerea poluārii mediului acvatic şi terestru, sunt bine 
tolerate de fiinţele vii şi nu au efecte secundare asupra omului şi animalelor vizavi 
de produsele chimice. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În vederea combaterii bacteriozelor la plantele hortiviticole s-au izolat un numār 
de bacterii de pe plante cerealiere, medicinale şi buruieni care cresc pe câmp şi în 
pāduri, dintre care s-au selectat 4 tulpini de Bacillus subtilis. Tulpinile s-au selecţionat 
macroscopic dupā aspectul, mārimea şi culoarea coloniilor crescute pe mediul solid 
gelozat şi microscopic dupā aspectul bacililor, forma şi prezenţa sporilor în celule. Cu 
tulpinile selecţionate s-au obţinut produse microbiene printr-o biotehnologie care 
cuprinde 4 faze: 

 În prima fazā s-a obţinut cultura de inocul prin cultivarea tulpinilor pe un 
mediu care conţine extract de porumb ca sursa slabā de carbon şi sursā 
bogatā de factori de crestere, sāruri minerale şi microelemente; 

 În faza a doua de bioproces are loc dezvoltarea şi sporularea 
microorganismelor pe un mediu asemanātor celui de inocul, dar 
imbuntāţit în ceea ce priveşte concentraţia ingredientelor utilizate. 
Parametrii de lucru au fost aceeaşi pentru toate tipurile de mediu 
folosite: temperatura 30-32OC, agitare 300-400 rpm, aer=0.3-0.5 l/l 
mediu/ min şi durata de 24-26 ore. 

Evoluţia bioprocesului în microfermentatoare este evidenţiatā în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 
Caracteristicile bioprocesului la nivel micropilot 

Nr. 
şarjei Tulpini utilizate pH final Durata 

h 
D.O. 1:30 

λ = 550 nm Microscopie 

1 BSP+BSU 8.2 24 0.576 spori ≈ 95% 

2 BSP+BSV 8.0 25 0.617 spori ≈ 98% 

3 B4 8.3 25 0.620 spori ≈ 100% 

4 BSP+BSO 7.9 24 0.530 spori ≈ 100% 
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BSP – Bacillus subtilis izolat de pe pir; 
BSV – Bacillus subtilis izolat de pe plante medicinale; 
BSU - Bacillus subtilis izolat de pe cereale uscate; 
B4 - Bacillus subtilis izolat de pe frunze din pādure; 
BSO - Bacillus subtilis izolat de pe orz. 
Cea mai buna dezvoltare şi sporulare s-a obţinut cu tulpina B4 si BSP+BSV. 
S-a lucrat cu culturi mixte intrucât rezultatele au fost mai bune comparativ cu 

cele individuale. 
În faza a treia are loc separarea biomasei de supernatant (partea lichidā a 

mediului) prin rācire sau rācire şi floculare. 
În faza a patra are loc uscarea prin atomizare a biomasei bacteriene la 

temperatura de intrare 165-170OC şi iesire 65-75OC. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Dupā cum reiese din tabelul 1, bioprocesul a durat 24-25 ore, obţinându-se o 
culturā microbianā formatā în majoritate din spori şi bacili rari slabi bazofili cu 
spori in formare. Modul cum decurge dezvoltarea şi sporularea culturilor de 
Bacillus subtilis depinde în mare masurā de conţinutul mediului de fermentaţie şi 
de parametrii de lucru, în special de aeraţie intrucât tulpinile de Bacillus subtilis 
sunt aerobe. 

Cele mai bune rezultate în ceea ce priveste dezvoltarea şi sporularea s-au 
obţinut cu tulpinile de Bacillus subtilis BSP+BSV si B4. 

Cu produsul obţinut se vor face testāri la nivel farmacodinamic pentru 
studiul toxicitatii acute şi cronice pe animale mici de laborator pentru a se 
determina dozele care nu produc mortālitaţi. 

Produsele microbiene au fost testate la nivel de serā pe legume şi viţa de vie 
pentru combaterea bacteriilor patogene Erwinia amylovora, Pseudomonas 
syringae, Agrobacterium tumefaciens cu rezultate foarte bune - efect de combatere 
de 85-95%. 

Produsele microbiene  în afarā de rolul de antagonişti microbieni pentru 
bacteriile patogene au şi efect de biostimulare asupra creşterii plantelor tratate. 

CONCLUZII 

S-a cercetat obţinerea de bioproduse cu ajutorul bacteriilor de tipul Bacillus 
care sa poatā fi utilizate în agricultura ecologicā pentru combaterea bacteriilor 
patogene care atacā plantele de culturā, în special viţa de vie şi plantele legumicole.  

Bioprodusele se obţin prin fermentaţie submersā şi aerare corespunzatoare 
necesarā unei sporulari cât mai mari a bacteriilor în lucru de Bacillus subtilis. 

Produsele obtinuţe sub forma de pulberi atomizate şi mediile de culturā 
finale au fost testate pe viţa de vie pentru combaterea cancerului produs de 
Agrobacterium tumefaciens şi pe legume – vinete şi tomate - atacate de bacterii din 
genul Erwinia carotovora, Pseudomonas syringae şi Xanthomonas campestris.  

Procentul de combatere la nivel laborator a fost de 85-95%, comparabil cu 
un antibiotic clasic şi faţā de martorul tratat chimic cu sulfat de cupru 1%, 
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tratament recomandat în mod obisnuit de practica agricolā în legumiculturā, unde 
eficacitatea a fost de 73-80%. 

Biopesticidele au manifestat şi un efect biostimulator asupra plantelor 
legumicole, dând un aspect viguros, stimulând efectul de rezistenţā faţā de patogen. 
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