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Rezumat
În articol sunt expuse date despre contactul în condiţii in vitro a nematodei Ditylenchus 
dipsaci cu lichidul cultural al speciei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-
08 în diferite diluţii. Testarea contactului dintre lichidul cultural concentrat şi nematodă 
a demonstrat 90 - 100% mortalitate a parazitului într-un interval de timp de la 2 la 25 
de ore. Eficacitatea celorlalte variante fiind mai lentă. După un contact mai îndelungat 
în soluţie apar indivizi nemişcaţi, însă mortalitatea nu este de 100%. Lichidul cultural al 
Ps. aurantiaca în variantele - V2, V3 şi V4, nu exercită acțiune nematocidă asupra unor 
specii de paraziți secundari ca: Panagrolaimus sp. şi Pristionchus sp., servind ca mediu 
favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea acestora.
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Introducere
În Republica Moldova cultura usturoiului Allium sativum L. este rentabilă şi de 

perspectivă. Printre maladiile acestei culturi mai nocivă şi cu un impact economic 
considerabil este ditilenhoza usturoiului – boală cauzată de nematoda endoparazită 
migratoare Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1857). Această specie este polifagă, 
cosmopolită, obiect de carantină, cu largi posibilităţi de adaptare la condiţiile de mediu 
care deseori la culturile de usturoi, provoacă diminuarea recoltelor cu până la 60 – 65%  
[11, 12, 13].

Un interes deosebit în combaterea paraziţilor şi dăunătorilor la culturile agricole 
îl prezintă preparatele bacteriene, deoarece bacteriile sunt cunoscute pe larg datorită 
activităţii antibacteriene şi antifungice pe care o posedă [8, 10]. Aceste proprietăți 
au o semnificaţie deosebită în: dezvoltarea medicamentelor terapeutice antifungice, 
dezvoltarea agenţilor de protecţie la plantele de cultură, suprimarea colonizării fungilor 
şi reducerea eficienţei de izolare a agenţilor patogeni din specimenele clinice. Au fost 
invocate şi elaborate o varietate de mecanisme în vederea explicării mecanismului 
de inhibare a creşterii unui organism de către altul. De exemplu, concurenţa pentru o 
cantitate limitată de nutrienţi, producţia de siderofori, substanţe antibiotice, enzime şi 
substanţe volatile [9].

Combaterea maladiilor la plantele de cultură este una din preocupările majore a 
agricultorilor legumicoli. A fost estimat că pierderile în agricultură din consecinţa 
bolilor provocate de diverși factori sunt considerabile. O metodă de soluționare a 
acestor probleme este utilizarea substanţelor de natură chimică, care posedă diverse 
efecte adverse asupra mediului înconjurător și în final asupra sănătății omului [1, 17]. 
Utilizarea resurselor biologice în acest sens, cum ar fi bacteriile cu activitate antagonistă 
asupra patogenilor, ar permite obţinerea unei producţii agricole calitative, eficiente şi 
non-toxice pentru populaţie.

Utilizarea preparatelor bacteriene, ca agenţi biologic activi, în lupta cu maladiile 
plantelor agricole, provocate de diverși dăunători, prezintă un interes deosebit şi 
constituie o alternativă la aplicarea substanțelor de natură chimică. Unele din cele mai 
cunoscute preparate cu acţiune entomo- şi fitopatogenă sunt obţinute din bacteriile ce 
aparţin genurilor Bacillus şi Pseudomonas, datorită metaboliţilor secundari pe care 
îi secretă, cum ar fi: sideroforii, antibioticele, compuşii volatili, HCN, enzimele şi 
fitohormonii [6, 7, 15, 16, 17, 20].

Reieşind din această situaţie în cadrul a două instituţii de cercetări ştiinţifice ale 
MECC– Institutul de Zoologie şi Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, au fost 
iniţiate vaste cercetări în scopul evidenţierii unor tulpini de microorganisme (bacterii, 
micromicete, actinomicete), cu proprietăţi benefice pentru plante, inclusiv cu capacitate 
de distrugere a nematodelor. 
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În rizosfera plantelor agricole microorganismele sunt permanent în contact cu 
nematodele, formând anumite biocenoze şi diferite legături trofice. Este cunoscut faptul 
că nematodele fitoparazite la plante sunt atacate de fungi şi bacterii, ceea ce permite de 
a selecta şi a utiliza specii de microorganisme antagoniste în controlul biologic asupra 
fitonematodelor parazite.

Scopul cercetărilor noastre a fost de a stabili, în condiții in vitro, efectul nematocid 
al tulpinii de microorganisme din genul Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, 
asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci.

Materiale şi metode 
În calitate de obiect de studiu a servit specia de nematode Ditylenchus dipsaci 

(Kuhn, 1857), ce parazitează culturile din genul Allium (ceapă, usturoi), precum şi unii 
paraziţi secundari ai acestor culturi – 2 specii de nematode saprofite – Panagrolaimus 
rigidus şi Pristionchus lheritieri, permanent frecvente în plantele infestate.

Nematodele au fost extrase din bulbi de usturoi infestaţi, care au fost colectaţi de pe 
loturi cu plante de usturoi cultivate în monocultură (100% invazie) (fig. 1). Extragerea 
s-a efectuat prin metoda Baermann, modificată de Nesterov [19]. Pentru experimente 
au fost selectaţi cu acul entomologic steril (total 50 indivizi/variantă – femele, masculi, 
larve preimago) Ditylenchus dipsaci, Panagrolaimus rigidus, Pristionchus lheritieri.

Fig. 1. Bulb de usturoi infes-
tat în primele stadii de ditilen-
hoză (a) din care a fost obţinut 
nematodul Ditylenchus dipsaci 
(b) paraziţi secundari (Pana-
grolaimus rigidus şi Pristionchus  
lheritieri)

 În calitate de agent de distrugere a speciilor de nematode a servit tulpina autohtonă 
Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 izolată din solul Republicii Moldova şi 
depusă în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene din cadrul Institutului 
de Microbiologie şi Biotehnologie ca agent activ fitopatogen. Cultivarea tulpinii 
Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 s-a efectuat în colbe Erlenmeyer de 700 ml, 
mediul lichid King B, timp de 48 ore, la t0 +35-370C, agitare permanentă. După 48 
ore biomasa tulpinii a fost separată de lichidul cultural prin centrifugare. Ulterior a 
fost testat contactul in vitro dintre lichidul cultural şi speiile de nematode, în diferite 
concentraţii. Testarea contactului in vitro dintre specia de nematode Ditylenchus dipsaci 
şi lichidul cultural (LC) de la cultivarea tulpinii bacteriene Ps. aurantiaca CNMN- 
PsB-08 a fost efectuată în limitele valorilor de temperatură +25-270C, conform 
următoarei scheme:

Varianta – V1 – LC nediluat + 50 indivizi maturi ai speciei D. dipsaci;
Varianta – V2 – LC în diluţie de 1:50 + nematode D. dipsaci;
Varianta – V3 – LC în diluţie de 1:100 + nematode D. dipsaci;
Varianta – V4 – LC în diluţie de 1:200 + nematode D. dipsaci;
M – martorul – apă distilată + nematode D. dipsaci.
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Tot după această schemă a fost urmărită şi acţiunea LC asupra a celorlalte 2 specii 
de nematode saprofite mai răspândite, care permanent însoţesc parazitul principal - 
Panagrolaimus rigidus şi Pristionchus lheritieri.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele investigaţiilor efectuate asupra testării contactului in vitro dintre LC 

nediluat (V1) al tulpinii Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 şi specia de nematode 
Ditylenchus dipsaci după 2, 6 şi 25 ore de contact a demonstrat o acţiune rapidă, fapt ce 
a dus la mortalitatea parazitului studiat.

După un interval de 20 de minute de contact o parte a nematodelor capătă forme 
de spirală, iar o altă parte, cca 30 – 40%, devin nemișcate. Astfel, în primele 2 ore de 
contact procentul nematodelor nemişcate sporeşte până la 90%, iar după un interval de 
25 de ore de contact, mortalitatea acestora constituie 100% (fig. 2). 

Fig. 2. Eficacitatea nematocidă a lichidului cultural Pseudomonas aurantiaca CNMN-
PsB-08, asupra nematodului Ditylenchus dipsaci, în diferite concentrații și intervale de 
timp. 

Eficacitatea nematocidă a variantelor V2, V3 şi V4 s-a dovedit a fi mai lentă. 
Astfel, în primele 6 ore de contact dintre lichidul cultural cu nematodul usturoiului - 
Ditylenchus dipsaci nu are loc distrugerea acestuia. După un contact mai îndelungat 
de 25 – 28 ore, în soluția cu diluţia de 1:50 apar indivizi nemișcați, iar mortalitatea 
nematodului Ditylenchus dipsaci constituie 15 – 40%. Odată cu mărirea duratei de 
contact de la 5 – 14 zile, a lichidului cultural diluat cu nematodul Ditylenchus dipsaci, 
are loc sporirea mortalităţii acestuia cu 45 – 85% în cazul utilizării diluţiei de 1:50,  
cu 45 – 58% în cazul diluţiei de 1:100 şi cu 12 – 40% la utilizarea diluţiei de 1:200.

Astfel, s-a constatat că, odată cu mărirea diluţiei lichidului cultural, al tulpinii 
Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, creşte şi durata timpului de contact în 
vederea distrugerii în totalitate a parazitului Ditylenchus dipsaci care provoacă daune 
majore plantelor de usturoi.

Conform rezultatelor obţinute, putem remarca ca în procesul de testare in vivo, în 
scopul evitării acţiunii fitotoxice a preparatului asupra dezvoltării plantelor, precum 
şi din punct de vedere al rentabilităţii economice de a fi utilizate variantele diluate ale 
lichidului cultural, chiar dacă se majorează durata de contact.

Pe parcursul perioadei de contact dintre lichidul cultural al speciei Pseudomonas 
aurantiaca CNMN-PsB-08 şi nematodul Ditylenchus dipsaci au fost monitorizate 
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microscopic modificările induse asupra corpului nematodei. Prin urmare, s-a constatat 
că, după 7 – 12 zile de contact, a nematodei cu lichidul cultural al tulpinii Pseudomonas 
aurantiaca CNMN-PsB-08, are loc deformarea totală a organelor interne ale acesteia 
cum ar fi: gonada şi intestinul median, iar spre finalul perioadei de contact are loc şi 
transformarea corpului nematodei într-o cuticulă goală în care se conţin organele interne 
distruse completamente. De asemenea, corpul nematodei se deformează monstruos, iar 
porţiunile în care cuticula este goală se încolăcesc sub formă de spirală (fig. 3). 

Fig. 3. (a) Nematodul Ditylenchus 
dipsaci original; (b, c) Ditylenchus dipsaci 
după 12-14 zile de contact in vitro cu 
tulpina Ps. aurantiaca CNMN-PsB-08.

În urma rezultatelor obţinute putem constata că, modul de acţiune provocat 
la contactul dintre lichidul cultural al tulpinii Pseudomonas aurantiaca  
CNMN-PsB-08 şi nematoda Ditylenchus dipsaci se aseamănă cu cel al contactului 
dintre tulpina Pseudomonas fluorescens CNMN-PsB-01 cercetat şi descris  
anterior [8]. 

De asemenea, putem constata că, rezultatele obţinute în cercetările precedente, 
cu privire la efectul lichidului cultural al tulpinii bacteriene Bacillus cereus var. 
fluorescens CNMN-BB-07 asupra nematodei Ditylenchus dipsaci [2], sunt diferite.  
În acest caz lichidul cultural nediluat a dus la deteriorarea şi distrugerea organelor 
interne ale nematodei în urma procesului de hidroliză, deoarece deseori s-a observat 
cum masa omogenă descompusă a organelor interne, care s-a format în rezultatul 
contactului cu lichidul cultural al acestei tulpini de bacterii, pătrunde în afara corpului 
prin rupturile cuticulei. Paralel este eliminată o substanţă gazoasă, care la ieşirile din 
corpul nematodei formează bule (fig. 4).

Fig. 4. Nematodul 
Ditylenchus dipsaci după 
12 – 14 zile de contact in 
vitro cu tulpina Bacillus 
cereus var. fluorescens 
CNMN-BB-07.

Rezultatele cercetărilor precedente efectuate în cadrul Institutului de 
Microbiologie şi Biotehnologie au demonstrat că, tulpinile Pseudomonas aurantiaca  
CNMN-PsB-08 și Bacillus cereus var. fluorescens CNMN-BB-07 posedă activitate 
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sporită asupra tulpinilor de fungi fitopatogeni datorită cărui fapt au fost depuse în 
CNMN ca agenţi biologic activi împotriva infecţiilor fitopatogene. De asemenea, a fost 
demonstrată atât păstrarea cât şi sporirea activităţii date după perioade mai lungi de 
păstrare în stare liofilizată pe diferite medii [2; 3; 4; 5]. 

De asemenea, a prezentat interes testarea in vitro a impactului dintre lichidul cultural 
al tulpinii Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08 şi paraziţii secundari (nematode 
saprofite) ai culturii usturoiului Panagrolaimus rigidus şi Pristionchus lheritieri.

Astfel, parazitul secundar Panagrolaimus rigidus face parte din familia 
Panagrolaimidae, ordinul Rhabditida şi este o specie de nematode saprofite, care din 
punct de vedere a clasificării trofico-ecologice a fost inclusă în grupa Bacteriovorelor. 
Conform observărilor efectuate aceasta este, deseori, dominantă la cultura usturoiului 
infestat de un complex de paraziţi, atât în perioada de vegetaţie cât şi de păstrare în 
depozite. Deseori această specie este prima care substituie parazitul primordial al 
usturoiului Ditylenchus dipsaci. Rezultatele obţinute în urma contactului acestui parazit, 
cu lichidul cultural al tulpinii Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, au arătat că are 
loc reproducerea intensă a acestuia ce denotă faptul că pentru Panagrolaimus rigidus 
lichidul cultural nu posedă toxicitate, dar din contra serveşte ca un mediu favorabil 
pentru dezvoltarea lui.

Un alt parazit secundar inclus în studiu este specia Pristionchus lheritieri, care 
face parte din genul Pristionchus, familia Diplogasteridae, ordinul Rhabditida, care de 
asemenea, a fost repartizat în grupa Bacteriovorelor (nutriţia cu bacterii, precum şi cu 
produsele organice care rezultă din procesele de putrefacție) [18]. Conform datelor din 
literatura de specialitate, unii autori au cultivat specia dată în experimente de laborator 
pe specia de fungi - Alternaria tenuis [21]. Este important de menționat, că această 
specie este și un potențial prădător (grupa nr. 5, subgrupa 5a), formele mature fiind 
apte de a trece la nutriţia cu nematode. La microscopul stereoscopic au fost urmărite 
destul de des cazuri de acomodare a speciilor Pristionchus la nutriția cu forme larvare 
sau adulte ale nematodelor din suspensie. Modul de nutriție este realizat prin devorarea 
nematodelor şi înghițirea conținutului acestora. În afară de cultura usturoiului, în 
Republica Moldova P. lheritieri este dominantă de asemenea şi la cultura cartofului, în 
tuberculii bolnavi de ditilenhoză, provocată de D. destructor [14]. 

În urma contactului in vitro a nematodei Pristionchus lheritieri şi lichidul cultural 
de bacterii Ps. aurantiaca, nu a fost observată acțiune nematocidă asupra dezvoltării și 
reproducerii acestei specii (fig. 5).

Fig. 5. Nematodul Pristinchus sp 
(femelă) după un contact de 12 – 14 zile cu 
lichidul cultural al tulpinii Pseudomonas 
aurantiaca CNMN-PsB-08.

De asemenea, pe cutii Petri, s-a evidențiat că femelele depun ouă din care se 
eclozează forme juvenile, iar în continuare are loc întregul ciclu evolutiv postembrionar, 
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densitatea indivizilor sporind într-un timp destul de scurt, în suspensie fiind observate 
forme mature (masculi, femele), ouăle acestora şi forme juvenile în diferite stadii 
de dezvoltare, ceea ce ne demonstrează că lichidul cultural bacterian este un mediu 
favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea parazitului.

Totodată, s-a stabilit că, şi la cartofii infestaţi cu D. destructor, precum și în cazul 
usturoiului bolnav de ditilenhoză infestat cu Ditylenchus dipsaci, deseori specia 
Pristionchus sp. poate fi prima, care substituie paraziții primari. Speciile din genul 
Pristionchus, mai ales P. lheritieri sunt cunoscute ca specii foarte active, care aduc 
cu sine în ţesutul vegetal, atât pe corp cât şi în intestin, infecţii patogene bacteriene şi 
fungice, iar în procesul de deplasare din porţiunea de ţesut infestată spre porţiunile de 
ţesut sănătos, are loc diseminarea infecţiilor şi lărgirea suprafeţei infestate.

Concluzii
Testarea 1. in vitro a contactului dintre lichidul cultural al bacteriei Pseudomonas 

aurantiaca CNMN-PsB08 nediluat în contact cu nematodul Ditylenchus dipsaci a 
demonstrat mortalitatea acestuia în 90 – 100% într-un interval de timp de 2 – 25ore.

Eficacitatea variantelor V2, V3 şi V4 s-a dovedit a fi mai lentă, astfel, în primele 2. 
6 ore de contact dintre lichidul cultural cu nematodul usturoiului Ditylenchus dipsaci 
nu are loc distrugerea acesteia, iar după un contact mai îndelungat de 25 – 28 ore, în 
soluția cu diluţia de 1:50 apar indivizi nemișcați, unde mortalitatea tulpinii Ditylenchus 
dipsaci constituie 15 – 40%.

Odată cu mărirea duratei de contact de la 5 – 14 zile, a lichidului cultural diluat, 3. 
are loc sporirea mortalităţii nematodelor de Ditylenchus dipsaci cu 45 – 85% în cazul 
utilizării diluţiei de 1:50, cu 45 – 58% în cazul diluţiei de 1:100 şi cu 12 – 40% la 
utilizarea diluţiei de 1:200.

Lichidul cultural al 4. Pseudomonas aurantiaca CNMN-PsB-08, în variantele 
V2, V3 şi V4, nu exercită acțiune nematocidă asupra unor specii de paraziți secundari 
ca: Pristionchus sp. şi Panagrolaimus sp., dar poate servi ca mediu stimulator pentru 
creşterea şi dezvoltarea acestora.
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