
120

STANDARDIZAREA PROCEDURII DE CONSERVARE
A TULPINILOR DE ACTINOMICETE PĂSTRATE ÎN COLECŢIA 

NAŢIONALĂ DE MICROORGANISME NEPATOGENE. 
INFLUENŢA UNOR METODE DE CONSERVAREII.

ASUPRA MENŢINERII CARACTERELOR CULTURALE ŞI 
PROPRIETĂŢILOR ANTIMICROBIENE PENTRU TULPINILE DE 

STREPTOMICETE DIN COLECŢIE

Stepanov Vitalie, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga,
Sîrbu Tamara, Tolocichina Svetlana, Slanina Valerina

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Inroducere

Păstrarea viabilităţii şi stabilizarea particularităţilor taxonomice pentru tulpinile 
conservate în cadrul colecţiilor naţionale de microorganisme prezintă un mare interes 
atât din punct de vedere fundamental, cât şi practic. Cercetătorii microbiologi permanent 
studiază e cacitatea diferitelor metode de conservare îndelungată asupra menţinerii 
caracterelor morfologo-culturale şi activităţii producenţilor de substanţe biologic active 
[1, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21].

Actinomicetele reprezintă o sursă bogată de antibiotice şi alte substanţe biologic 
active. Păstrarea viabilităţii şi menţinerea caracterelor  ziologo-biochimice a 
actinomicetelor în condiţii de anabioză reprezintă un proces destul de di cil de realizat, 
această grupă de microorganisme caracterizându-se printr-un grad înalt de variabilitate 
[8, 9, 11, 15, 20, 23]. În practica de laborator sunt cunoscute mai multe metode de 
păstrare a tulpinilor de actinomicete, dintre care pot   enumerate următoarele: păstrarea 
pe medii nutritive agarizate [20], în stare îngheţată la t0 -20-300C [3], în glicerină 
de 15,0% [1], sub un strat de ulei mineral [6, 19, 20, 21, 22, 23], lio lizată [4, 18], 
crioconservată [5, 7]. 
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Metodele de conservare a actinomicetelor se selectează ţinând cont de vitalitatea 
tulpinii şi stabilitatea lor genetică. Atât păstrarea, cât şi monitorizarea particularităţilor 
culturale ale actinomicetelor, în special ale tulpinilor sensibile ce se caracterizează 
printr-o toleranţă mai scăzută în cazul procedeelor ce induc starea de anabioză 
(crioconservare, lio lizare), se efectuază, în general, pe medii nutritive agarizate 
[20, 21]. Păstrarea tulpinilor de actinomicete pe medii nutritive agarizate permite 
urmărirea permanentă a caracterelor morfologo-culturale şi a apariţiei polimor smului 
populaţional. Menţinerea îndelungată a tulpinilor studiate în tuburi pe medii agarizate 
înclinate în cadrul colecţiei a arătat că de-a lungul perioadei de păstrare a avut loc 
apariţia noilor variante naturale, ce se deosebesc de tulpina iniţială atât prin caracterele 
morfologo-culturale, cât şi biosintetice. În special, a avut loc scăderea productivităţii 
de biomasă, urmată de scăderea conţinutului de lipide, aminoacizi şi alte substanţe cu 
activitate biologică [2].

Pentru conservarea de lungă durată a actinomicetelor în practica microbiologică 
este pe larg utilizată lio lizarea. Activitatea antibiotică după păstrarea de lungă durată 
a unor tulpini lio lizate ce aparţin genului Streptomyces a fost de 80-90% faţă de cea 
iniţială, ceea ce reprezintă un avantaj esenţial a acestui procedeu în stabilizarea şi 
menţinerea caracterelor biochimice. În acelaşi timp, a fost observată şi o creştere a 
polimor smului culturilor, ceea ce a dus la apariţia unor noi forme morfologice [2, 4].

O altă metodă de conservare de lungă durată a actinomicetelor este păstrarea pe 
medii agarizate sub un strat de ulei mineral. Păstrarea unor tulpini sub un strat de ulei 
mineral permite menţinerea activităţii biosintetice până la 14 ani [6, 21, 22, 23]. Acestă 
metodă este îndeosebi folosită pentru păstrarea actinomicetelor cu viabilitate scăzută, 
ca nutrient  ind utilizat, în special, mediul agarizat cu microelemente pe baza făinii de 
ovăz [10]. 

Scopul cercetării a constat în studierea in uenţei unor metode de conservare asupra 
menţinerii caracterelor culturale şi proprietăţilor antimicrobiene pentru tulpinile de 
streptomicete din colecţie. 

Material şi metode

Obiectul de studiu: 9 tulpini de actinomicete din Colecţie: Streptomyces canosus 
CNMN-Ac-02, S. canosus CNMN-Ac-03, S. canosus CNMN-Ac-04, Streptomyces 
levoris CNMN-Ac-01, S. levoris 22-K-1, S. levoris 22-4, Streptomyces massasporeus 
36, S. massasporeus 36- II, S. massasporeus 36- III.

Lio lizarea. Culturile suspendate în medii protectoare au fost congelate rapid la 
to= -20…-300C, uscarea masei congelate  ind realizată la lio lizatorul“Иней 3” la 
temperatura condensorului -50…-600C şi vid – 6,7 Pa. Pentru lio lizare au fost utilizate 
mediile de protecţie: lapte degresat (LD), lapte degresat cu glucoză de 7% (LD+G7%), 
gelatină 1,0% cu zaharoză 10,0% (Gel1%+Z10%), gelatină 2,5% cu zaharoză 7,5 % 
(Gel2,5%+Z7,5%), iar pentru revitalizare - mediile de regenerare Czapek (Cz), Duloney 
(D) şi apa distilată (AD) [14, 16, 17, 18]. 

Cultivarea. Tulpinile revitalizate au fost cultivate static la temperatura de 270C 
în condiţii aerobe pe mediul de nutriţie Czapek agarizat cu glucoză. Mărimea, tipul 
coloniilor, culoarea miceliului aerian (MA) şi de substrat (MS) au fost descrise după 7, 
14 şi 21 zile de incubare [10, 11, 12, 15]. 
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Metoda de determinare a activităţii antimicrobiene. Însuşirile antimicrobiene au 
fost studiate conform metodei difuzimetrice prin utilizarea blocurilor de geloză [13]. 
Metoda este bazată pe capacitatea de difuziune a metaboliţilor produşi de actinomicetele 
studiate în profunzimea agarului şi a acţiunii substanţei active din zona de difuzie asupra 
test-tulpinilor cercetate. Iniţial, tulpinile au fost însămânţate în pânză pe plăcile Petri 
cu mediul Czapek agarizat. După 7 zile de creştere, culturile au fost utilizate pentru 
prepararea blocurilor de geloză, care au fost introduse în plăcile cu tulpinile-test.

Datele experimentale au fost supuse prelucrării statistice cu utilizarea posibilităţilor 
Of s Excel 2007.

Rezultate şi discuţii

Ţinând cont de particularităţile distinctive ale  ecărui grup de microorganisme din 
Colecţie, speci căm că menţinerea caracterelor  ziologo-biochimice a actinomicetelor 
în condiţii de anabioză necesită cercetări laborioase, această grupă de microorganisme 
deosebindu-se printr-un grad înalt de polimor sm. Frecvenţa variabilităţii naturale în 
condiţii de stres (îngheţare, desecare) poate creşte, deaceea a fost întreprinsă o serie de 
experimente menite să determine in uenţa procesului de lio lizare asupra menţinerii 
caracterelor culturale ale tulpinilor de streptomicete. În rezultatul cercetărilor, 
menţionăm că numai o tulpină şi-a modi cat esenţial caracterele culturale, coloniile 
S. massasporeus 36 manifestând un grad înalt de polimor sm (tab. 1). Acest fapt, 
probabil, se explică prin viabilitatea scăzută a celulelor după lio lizare (0,19...0,78%), 
fapt care poate duce la creşterea frecvenţei variabilităţii naturale. 

Tabelul 1. Caracterele culturale a tulpinii S. massasporeus 36 cultivată pe mediul 
Czapek după 6 luni de păstrare în stare lio lizată (%)

Medii de 
protecţie

Medii de regenerare

Apă Czapek Duloney

Lapte degresat
Colonii tipice, miceliul 
aerian (MA) – roz brun

Colonii tipice, MA
 –  roz brun

Colonii tipice, MA 
–  roz brun

Lapte degresat 
+ glucoză 7,0%

Colonii asporogene, 
slab pigmentate, pli-
ate; pe verso de culoare 
cremă, violet-roşietică, 
gri-violacee ori albă

Colonii asporogene, MS 
de culoare  nisipie; colo-
nii tipice cu MA alb în 
centru şi violet roşietic 
pe la margini

Colonii asporogene, 
miceliul de substrat 
(MS) de culoare 
nisipie

Gelatină 1,0% + 
zaharoză 10,0%

Colonii asporogene, în 
Ø mai mici decât cele 
tipice, pe verso – de cu-
loare cremă

Colonii asporogene, cu-
loarea MS – cremă; un-
ele de culoare gri

Colonii asporogene, 
culoarea MS – gri-
violacee

Gelatină 2,5% + 
zaharoză 7,5%

Colonii tipice dar mai 
mici în Ø; MA alb în 
centru şi violet-roşietic 
pe la margini

Colonii tipice dar mai 
mici în Ø; MA - alb-gri

Colonii asporogene, 
MS de culoare alb-
gri

În continuare, pentru a studia mai detaliat variabilitatea tulpinii S. massasporeus 36
au fost reînsămînţate toate variantele experimentale (4 medii de protecţie şi 3 medii de 
regenerare). Datele prezentate în tabelul 1 demonstrează, că tulpina S. massasporeus 36
după lio lizare manifestă un grad sporit de variabilitate naturală: culoarea miceliului 
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aerian şi de substrat în mare măsură  ind dependentă atât de compoziţia mediului de 
protecţie, cât şi a mediului de regenerare.

Pe lângă coloniile tipice au apărut colonii asporogene, de dimensiuni mai mici. O 
cauză a apariţiei diferitor tipuri de colonii poate   reactivitatea mai înaltă a tulpinii la 
condiţiile stresogene. Culoarea miceliului aerian, de asemenea, s-a modi cat în limi-
te largi: de la gri-violet-deschis, gri-violet, gri-rozaliu până la cenuşiu; ori colonii cu 
centru alb şi margini roşii-violacii. Culoarea miceliului de substrat la unele colonii de 
asemenea s-a modi cat. Astfel, miceliul de substrat revitalizat pe mediile Czapek şi 
Duloney pe baza mediului protector lapte degresat + glucoză 7% căpăta culoare nisipie, 
iar pe mediul gelatină 1,0% + zaharoză 10,0%, coloniile, în dependenţă de mediul de 
reactivare, au fost de culoare cremă ori gri-violacee (tab. 1). Posibil, caracterele cul-
turale sau modi cat şi datorită compoziţiei variate a mediilor protectoare şi a celor de 
revitalizare. 

Ponderea coloniilor tipice de dimensiuni mai mici au predominat în variantele ex-
perimentale unde în calitate de medii protectoare s-au utilizat laptele degresat şi ge-
latină 2,5% + zaharoză 7,5%. În alt caz, coloniile tipice reactivate în apă distilată sau 
mediul Czapek au avut dimensiuni mici. La reactivarea culturilor în mediul Duloney 
majoritatea coloniilor erau asporogene, de culoare cenuşie. Rezultatele prezentate pri-
vind descrierea coloniilor de streptomicete lio lizate după 6 luni de păstrare pe mediul 
de protecţie gelatină 1,0% + zaharoză 10,0% (reactivate în mediul Czapek) au demon-
strat, că la tulpinile S. canosus CNMN-Ac-02, S. levoris CNMN-Ac-01 şi variantele lor 
nu s-au înregistrat modi cări esenţiale ale coloniilor. 

Tulpinile de actinomicete supuse lio lizării manifestă un grad înalt de polimor sm, 
deaceea este necesară selectarea permanentă din populaţia unei tulpini a variantelor 
care acumulează activ biomasă şi/sau sintetizează cantităţi sporite de substanţe cu ac-
tivitate biologică înaltă. Capacitatea tulpinilor de a acumula biomasa până şi după lio-
 lizare a fost studiată pe mediul complex M-I [9], rezultatele obţinute  ind prezentate 
în  gura 1. 

Din  gură se vede, că productivitatea s-a micşorat neesenţial după lio lizare la 
streptomicetele studiate, cu excepţia tulpinii S. levoris 22-4. Cea mai mare cantitate 
de biomasă a acumulat tulpina S. massasporeus 36 -10,1 g/l faţă de 10,3 g/l substanţă 
uscată până la lio lizare, iar cea mai mică cantitate de biomasă a fost înregistrată la 
tulpina S. levoris 22 var. 4 - 2,31 g/l faţă de 2,98 g/l s.u. până la lio lizare.

O altă metodă de menţinere a microorganismelor în condiţii de laborator este 
păstrarea sub un strat de ulei mineral. Conform datelor din literatura de specialitate 
această metodă este recomandată pentru menţinerea tulpinilor cu viabilitate scăzută [21, 
22, 23]. În tabelul 2 sunt prezentate rezultatele obţinute în urma studierii caracterelor 
culturale a tulpinilor de streptomicete crescute pe 3 medii agarizate (Czapek cu glucoză, 
SR-I şi ovăz-agar) după păstrarea lor timp de 6 luni sub ulei mineral.

După o perioadă de 6 luni de păstrare la temperaturade 40C sub ulei mineral, tulpinile 
activ sporulează şi manifestă eterogenitate. Au fost observate colonii care se deosebesc 
prin formă, diametru, culoarea miceliului aerian şi de substrat. Numărul acestor colonii 
variază în limitele 4-6%, cu excepţia tulpinii S. canosus CNMN-Ac-04, la care raportul 
dintre coloniile tipice şi modi cate la creşterea pe mediul SR-I alcătueşte 1 : 1.
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1. S. canosus CNMN-Ac-02; 2. S. canosus CNMN-Ac-03; 3. S. canosus CNMN-Ac-04; 4. S. 
massasporeus 36; 5. S. massasporeus 36 var. 3; 6. S. massasporeus 36 var. 2; 7. S. levoris CNMN-Ac-
01; 8. S. levoris 22-K-1; 9. S. levoris 22-4.

Fig. 1. Productivitatea biomasei unor tulpini de streptomicete după 6 luni de la 
lio lizare (% până la lio lizare).

Veri carea caracterelor culturale şi a particularităţilor antimicrobiene pentru 
tulpinile ce s-au păstrat sub ulei mineral timp de 6 luni a arătat că acestea nu au suferit 
modi cări esenţiale. Investigaţiile efectuate au arătat că pentru aceste tulpini păstrarea 
sub un strat de ulei mineral este mai potrivită. Luând în consideraţie că aceste rezultate 
sunt obţinute numai după 6 luni de păstrare, se pretează păstrarea prin această metodă în 
continuare a tulpinilor de streptomicete, cu veri carea periodică a caracterelor culturale 
şi a activităţii biosintetice după 1, 3 şi mai mulţi ani.

În următoarea etapă a investigaţiilor noastre au fost veri cate proprietăţile 
antimicrobiene a streptomicetelor după lio lizare. Rezultatele obţinute au arătat că 
tulpina S. massasporeus 36 şi variantele sale au manifestat comparativ cu celelalte 
culturi studiate cel mai înalt grad de activitate antimicrobiană. Aceste tulpini au 
manifestat antagonism faţă de toate test-tulpinile de bacterii  topatogene şi faţă de 5 
din 7 fungi  topatogeni. Cele mai mari zone de reţinere a creşterii au fost înregistrate 
faţă de agentii patogeni a fuzariozei – Fusarium oxysporum (24,0 mm după lio lizare), 
o lirii bacteriene a tomatelor – Corynebacteriul michiganense 10

2
 (24,0 mm după 

lio lizare) şi putregaiului umed şi moale a legumelor – Erwinia carotovora 8982 (20,0 
mm după lio lizare). De asemenea, a fost semnalată activitatea antimicrobiană faţă de 
Aspergillus niger, Penicillium funiculosum şi Botrytis cinerea, creşterea cărora nu a 
fost in uenţată de celelalte tulpini de streptomicete (tab. 3 şi 4).

Mai puţin activă s-a dovedit a   tulpina S. levoris CNMN-Ac-01 şi variantele sale, 
care n-au manifestat antagonism faţă de Agrobacterium tumefaciens 8628 şi nu au 
reţinut creşterea la 2 din 7 test-tulpini de fungi  topatogeni. Această tulpină posedă 
activitate antifungică pronunţată faţă de Fusarium oxysporum, care provoacă o lirea 
fuzariană a plantelor (diametrul zonei de reţinere a creşterii 19,0-30,0 mm) şi faţă de 
Thieloviopsis basicola, care provoacă putregaiul negru a plantelor (ø zonei de reţinere 
a creşterii – 20,0-27,0 mm). 
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Tabelul 2. Caracterele culturale a streptomicetelor după 6 luni de păstrare  
sub ulei mineral

Tulpina
Mediiile nutritive

Czapek cu glucoză SR-I Ovaz-agar

S.canosus 
CNMN-Ac-02

Activ sporulează, MA în 
centru alb, pe la margini 
cenuşiu-deschise, MS 
galben-gri

Activ sporulează, MA 
în centru alb, la mar-
gini - gri, MS -galben cu 
nuanţă oranj

Activ sporulează, MA 
– cenuşiu, MS – gri; 
se întîlnesc colonii cu 
MA alb şi MS incolor 
23,7%

S.canosus 
CNMN-Ac-03

Activ sporulează, colo-
niile tipice, MA cenuşiu-
deschis, MS alb gălbui; 
se întîlnesc şi colonii cu 
MA alb ori asporogene – 
4,3%

Activ sporulează, MA 
-în centru alb,  pe la 
margini – cenuşii, MS 
-galben oranj în centru 
şi gri pe la margini; se 
întîlnesc colonii cu MA 
galben-nisipiu în centru 
şi  albe pe la margini, 
MS - alb-gri

Activ sporulează, MA 
în  centru gri-deschis 
cu puncte albe, pe 
la  margini - alb, MS 
-galben-nisipiu; se 
întîlnesc şi colonii as-
porogene,

S.canosus 
CNMN-Ac-04

MA - alb în centru şi 
cenuşiu pe la margini, 
MS - alb-gălbui

MA- în centru alb,  pe la 
margini - cenuşii, MS - 
roz-marmorat, 50%; se 
întâlnesc colonii cu MA 
gri şi MS gri-verzui, 
50%

MA - cenuşiu în cen-
tru şi alb pe la margini, 
MS – gri, cu nuanţă 
verzuie; se întîlnesc 
colonii cu MA alb şi 
MS alb-gălbui, 5,4%

S. levoris
 CNMN-Ac-01

Activ sporulează, MA- 
alb- gălbui, cu nuanţă 
roză, MS - incolor

Sporulare mai slabă, MA 
- alb-gălbui, cu nuanţă 
roză, MS -  incolor

Bine sporulează, MA 
- galben-nisipiu, MS  
-galben-lămîiu

S. levoris 
22 var. K-1

Bine sporulează, MA - 
nisipiu-gălbui, cu nuanţă 
roză, MS - incolor

Bine sporulează,  MA 
nisipiu-gălbui,  cu nuanţă 
roză, MS - incolor

Activ sporulează, 
MA - roz nisipiu, MS 
-galben-lămîiu

S. levoris 
22 var. 4

Bine sporulează, MA 
- verde-gălbiu, MS -in-
color

Bine sporulează, MA - 
verde-gălbiu, MS - in-
color

Bine sporulează, MA 
- verde-gălbiu, MS - 
incolor

S. massas-
poreus 36

Bine sporulează, MA 
-gri-violet, MS - violet-
roşietic, formează pig-
ment violet roşietic

MA  - roşu-brun, MS 
- prunicolor, formează 
pigment violet roşietic

MA - gri-rozacee, MS 
- prunicolor, pigment 
– slab roşietic

S. massas-
poreus 36 

var. 2

Bine sporulează, MA - 
nisipiu, MS - incolor

MA - nisipiu, MS - in-
color

MA - nisipiu, MS - 
incolor

S. massas-
poreus 36 

var. 3

Bine sporulează, MA 
- gri, MS - incolor, pig-
ment - roz

Bine sporulează, MA 
- gri, MS - incolor, pig-
ment – roz

Bine sporulează, MA 
- alb-gri, MS – in-
color.
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Tabelul 3. Proprietăţile antibacteriene a streptomicetelor până şi după lio lizare

Tulpinile

Diametrul zonei de reţinere a creşterii, mm
Corynebacteruim 
michiganense 10

2

Agrobacterium tume-
faciens 8628

Erwinia
carotovora 8982

până la 
lio lizare

după 6 
luni

până la 
lio lizare

după 6 
luni

până la 
lio lizare

după 6 luni

S. canosus
 CNMN-Ac-02

0 0 0 0 10,0 10,0

S. canosus 
CNMN-Ac-03

0 0 0 0 13,0 12,5

S. canosus 
CNMN-Ac-04

28,0 28,5 16,0 17,5 18,0 17,0

S. massasporeus 36 24,0 24,0 15,0 15,0 26,0 20,0
S. massasporeus 36 
var.2

16,0 17,0 14,0 14,5 24,0 23,5

S. massasporeus 36 
var. 3

17,0 16,5 11,0 11,0 16,0 16,0

S. levoris 
CNMN-Ac-01

20,0 20,0 0 0 18,0 18,0

S. levoris 22 
var. K-1

20,5 20,0 0 0 20,5 20,0

S. levoris 22 
var. 4

20,5 20,0 0 0 20,0 19,0

Tabelul 4. Proprietăţile antifungice a streptomicetelor până şi după lio lizare

Test-tulpini

Diametrul zonei de reţinere a creşterii, mm

S. canosus 
CNMN-Ac-02

S. canosus 
CNMN-Ac-03

S. canosus 
CNMN-Ac-04

până la 
lio lizare

după 6 luni
până la 

lio lizare
după 6 

luni
până la 

lio lizare
după 6 

luni

1 2 3 4 5 6 7

A. niger 9,0 9,0 14,0 14,0 16,0 16,0

A.  avus 0 0 0 0 0 0

P. funiculosum 0 0 0 0 0 0

Th.basicola 0 0 0 0 12,0 12,0

F. oxysporum 0 0 12,0 12,0 18,0 16,0

A. alternata 0 0 0 0 0 0

B. cinerea 0 0 0 0 0 0

S. massasporeus 
36

S. massasporeus 
36 var.2

S. massasporeus 
36 var. 3

până la 
lio lizare

după 6 luni
până la 

lio lizare
după 6 

luni
până la 

lio lizare
după 6 

luni

A. niger 14,0 14,0 15,0 14,5 0 0

A.  avus 18,0 18,0 0 0 0 0

P. funiculosum 12,0 12,0 10,0 9,5 12,0 10,5

Th. basicola 24,0 20,5 10,0 10,0 9,5 9,0

F. oxysporum 20,0 24,0 17,0 17,0 10,0 9,5

A. alternata 10,0 0 12,0 12,0 14,0 12,0
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Tabelul 4. Continuare

1 2 3 4 5 6 7

B. cinerea 14,0 14,0 10,0 9,0 10,0 10,0

S. levoris 
CNMN-Ac-01

S. levoris 
22 var. K-1

S. levoris 
22 var. 4

până la 
lio lizare

după 6 luni
până la 

lio lizare
după 6 

luni
până la 

lio lizare
după 6 

luni

A. niger 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0

A.  avus 20,0 20,5 18,0 18,0 14,0 14,0

P. funiculosum 0 0 0 0 0 0

Th. basicola 27,0 27,5 20,0 20,0 11,0 11,0

F. oxysporum 30,0 30,0 20,0 19,0 20,0 19,5

A. alternata 11,0 10,5 11,0 10,0 12,0 11,5

B. cinerea 0 0 0 0 0 0

Analizând activitatea antimicrobiană la S. canosus CNMN-Ac-04 conchidem, că 
această tulpină reţine creşterea Corynebacteriul michiganense 10

2
mai activ în comparaţie 

cu S. canosus CNMN-Ac-02 şi S. canosus CNMN-Ac-03 (ø 28,0-30,0 mm), manifestând, 
totodată, o activitate antibiotică pronunţată faţă de Aspergillus niger, Aspergillus  avus
şi Fusarium oxysporum. O creştere nesemni cativă a activităţii antimicrobiene faţă de 
Agrobacterium tumefaciens 8628 (9,37%) a fost stabilită la S. canosus CNMN-Ac-04 
şi la S. massasporeus 36 var.2 faţă de Corynebacterium michiganense 10

2
(6,25%). În 

acelaşi timp, la S. massasporeus 36 şi S. levoris 22 var. 4 activitatea antimicrobiană faţă 
de Erwinia carotovora 8982 a scăzut cu 23,1% şi respectiv 5,0%. Sporirea activităţii 
antifungice faţă de Fusarium oxysporum a fost stabilită doar la S. massasporeus 36
cu 14,6%. Activitatea antifungică la S. massasporeus 36 var. 3 faţă de Penicillium 
funiculosum şi Alternaria alternata a scăzut cu 12,5 şi respectiv 14,3 %, la S. canosus 
CNMN-Ac-04 – faţă de Aspergillus  avus şi Fusarium oxisporum - cu 6,7 şi respectiv 
11,25, la S. levoris 22 var. K-1 faţă de Fusarium oxysporum şi Alternaria alternata - cu 
5,0 şi respectiv 9,1%.

Concluzii

Tulpinile 1. S. canosus CNMN-Ac-02, S. canosus CNMN-Ac-03, S. canosus CNMN-Ac-
04, S. levoris CNMN-Ac-01, S. levoris 22-K-1, S. levoris 22-4, S. massasporeus 36- II şi S. 
massasporeus 36- III lio lizate nu şi-au modi cat caracterele culturale după 6 luni de păstrare. 
Un înalt grad de polimor sm a fost stabilit numai pentru tulpina S. massasporeus 36.

Indicii productivităţii tulpinilor lio lizate de streptomicete, cu excepţia tulpinii 2. S. levoris 
22 var.4, nu s-au modi cat esenţial în rezultatul lio lizării şi păstrări timp de 6 luni.

Diametrul zonelor de reţinere a creşterii test-tulpinilor până şi după lio lizare nu s-a 3. 
schimbat semni cativ, lio lizarea nu a in uenţat esenţial proprietăţile antimicrobiene a tulpinilor 
de streptomicete studiate.

Menţinerea streptomicetelor sub un strat de ulei mineral permite păstrarea caracterelor 4. 
culturale, această metodă  ind efectivă în deosebi pentru tulpina S. massasporeus 36, care se 
caracterizează printr-un nivel scăzut al viabilităţii şi un grad sporit al variabilităţii naturale.
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