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Rezumat
Lucrarea oferă date noi despre efectul nanoparticulelor (NP) de Fe3O4 asupra activităţii 
antifungice a micromicetelor cultivate în prezenţa trifluralinei (TF). S-a stabilit că 
NP de Fe3O4 sporesc activitatea antifungică a micromicetelor cultivate în prezenţa 
TF. Sporirea activităţii antifungice depinde de mărimirea NP şi concentraţia utilizată.  
S-a constatat că NP de Fe3O4 cu mărimea 17-20 şi 20-25 nm în concentraţii de 1-25 mg/l 
sporesc activitatea antifungică a tulpinilor Trichoderma sp. 5 şi Penicillium sp. 11, iar la 
concentraţia 25 – 100 mg/l - activitatea tulpinii Trichoderma sp. 15. NP cu mărimea de 
50-70 nm în concentraţie de 25-50 mg/l sporesc activitatea antifungică a celor 3 tulpini.
Cuvinte cheie: nanoparticule (NP), trifluralină (TF), activitate antifungică,  
zona de inhibiţie.
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Introducere
Agricultura este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei naţionale, 

care asigură securitatea alimentară a tării şi furnizează hrană pentru oameni şi animale. 
Noile norme legate de protecţie a mediului înconjurător, precum şi necesitatea creşterii 
nivelului producerii agricole pentru acoperirea nevoilor populaţiei la nivel mondial, 
impun aplicarea de noi biotehnologii agricole nepoluante. Astfel, stimularea creşterii 
plantelor, sporirea rezistenţei lor la factorii de stres, combaterea biologică a agenţilor 
fitopatogeni, etc. pot fi realizate atât prin folosirea fungicidelor biologice, obţinute pe 
baza unor microorganisme antagoniste, cât şi prin aplicarea diverselor nanotehnologii 
[1- 4, 13, 16].

Rezultatele mai multor studii consacrate nanotehnologiilor agricole au demonstrat 
activitatea biologică variată a nanoparticulelor de Ag, Cu, Bi, Fe ş.a. metale  
[9, 17, 21, 23]. Utilizarea nanopreparatelor în calitate de micronutrienţi (Fe, S,  
Mg  ş.a.) pentru culturile agricole, asigură o rezistenţă sporită la condiţiile meteorologice 
nefavorabile şi o creştere a productivităţii (de 1,5-2 ori) culturilor agricole (cartofi, 
cereale, legume, fructe) şi tehnice (bumbac, in)  [24]. Savanţii ruşi au elaborat un 
preparat pe bază de nanopulbere de Fe, care sporeşte productivitatea, stimulează 
sistemele enzimatice şi germinarea seminţelor şi măreşte rezistenţa plantelor agricole 
la condiţiile de stres [20]. Activitatea antifungică a dispersiei de nanosulf este de 5-6 ori 
mai înaltă decât a preparatului în formă coloidală, fapt ce duce la reducerea numărului 
nesar de tratamente cu preparat [18, 19, 22]. Nanoparticulele de Fe3O4 contribuie la 
majorarea concentraţiei de Fe în frunzele de fasole, fără impact negativ asupra boabelor, 
ceea ce permite cultivarea acestei culturi pe solurile cu insuficienţă de Fe [4].
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Agricultura intensivă presupune administrarea de ingrăşăminte chimice şi 
pesticide în scopul măririi productivităţii plantelor de cultură. Paralel cu avantajele 
incontestabile, aceste substanţe prezintă pericole exprimate prin toxicitatea enormă 
asupra microrganismelor din sol. Fungii posedă capacitatea de adaptare a metabolismului 
în funcţie de condiţiile de mediu şi de nutrienţii disponibili. Există tulpini care sunt 
capabile să tolereze prezenţa unor concentraţii mari de compuşi chimici şi pesticide, 
care în concentraţii moderate, pot fi benefici, stimulând dezvoltarea microbiotei 
ceea ce duce la reducerea efectelor negative provocate de aceste substanţe în mediu 
[7-12]. În prezent pentru eficientizarea tehnologiilor de bioremediere a solului şi a 
apelor subterane contaminate cu poluanţi organici persistenţi sunt utilizate cu succes 
nanoparticulele de Fe (Fe(0), Fe3O4; Fe2O3) [5, 23, 24]. De aceea, aplicarea sistemelor 
de protecţie integrată a plantelor necesită atât studierea compatibilităţii biologice dintre 
pesticidele chimice şi microorganismele utilizate ca biopreparate, cât şi a posibilităţilor 
de eficientizare a acestor procese.

Scopul cercetărilor a constat în studierea influenţei nanoparticulelor de Fe3O4 asupra 
activităţii antifungice a micromicetelor, cultivate în prezenţa TF.

Materiale şi metode de cercetare
Ca obiect de studiu au servit 3 tulpini de micromicete (Trichoderma sp. 5; 

Trichoderma sp. 15 şi Penicillium sp. 11), ce posedă activitate antifungică şi cresc 
în prezenţa dozelor mari de trifluralină (500 mg/l). Asupra activităţii antifungice 
a tulpinilor cultivate submers în prezenta 500 mg/l TF au fost testate NP de Fe3O4  
(17-20; 20–25; 50-70 nm) în 5 concentraţii (mg/l): 1; 10; 25; 50; 100, sintetizate de 
către colaboratorii IIEN “D. Ghiţu”. NP de Fe3O4 au fost obţinute în conformitate cu 
metoda chimică de co-precipitare a sulfatului de Fe(II) şi clorurei de Fe(III) în prezenţa 
poli-N-vinilpirolidonului (PVP) şi caracterizate prin analiza difracţiei razelor X (XRD) 
şi microscopia electronică de scanare (SEM).

Lichidul cultural ce conţine exometaboliţi (EM) a fost obţinut prin separarea 
de biomasă, după cultivarea submersă a tulpinilor în mediul Czapek fără glucoză 
suplimentat cu 500 mg/l TF şi NP în diferite concentraţii, prin filtrare.

În calitate de fitopatogeni au fost testate cultirile: Aspergillus niger, Alternaria 
alternata, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, şi Botrytis cinerea.

Activitatea antifungică a fost determinată prin metoda difuziei în agar [14].

Rezultate şi discuţii
Datele prezentate în Figura 1 arată, că acţiunea EM tulpinii Trichoderma sp. 5 

obţinuţi la cultivarea submersă în prezenţa TF şi NP de Fe3O4 (mărimea 17-20 nm), 
poate fi atât pozitivă, cât şi negativă faţă de fitopatogeni. Astfel, acţiune pozitivă faţă 
de A. niger au manifestat EM din variantele 500TF şi 500TF + 1NP, diametrul zonelor 
de inhibiţie fiind la nivelul martorului. În restul variantelor s-a înregistrat numai 
reţinerea creşterii fitopatogenului. Faţă de ceilalţi fitopatogeni testaţi efecte pozitive 
au înregistrat EM din variantele în care concentraţia NP în mediul de cultivare a fost 
mică de 1 – 25 mg/l, diametrul zonelor de inhibiţie depăşind martorul cu 20,6-44,4%. 
Mărirea concentraţiei NP în mediul nutritiv până la 100 mg/l a contribuit la diminuarea 
semnificativă a activităţii antifungice a tulpinii. EM obţinuţi în varianta cu concentraţia 
NP 50mg/l au manifestat efect inhibitor asupra fitopatogenului F. solani şi B. cinerea, 
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iar cei din varianta cu NP 100 mg/l faţă de F. solani. Astfel, numai F. solani a manifestat 
sensibilitate faţă de EM din toate variantele experimentale, zona de inhibiţie depăşind 
martorul cu 10-42,9%. 

Figura 1. Activitatea antifungică a EM tulpinii Trichoderma sp. 5 cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 17-20 nm) în diferite concentraţii.

În cazul tulpinii Trichoderma sp. 15 (Figura 2) NP cu mărimea 17-20 nm de 
asemenea au acţionat diferit. EM din varianta cu TF au manifestat o activitate 
antifungică la nivelul martorului. O sensibilitate nesemnificativă la nivelul martorului 
a manifestat fitopatogenul A. niger faţă de EM din varianta cu concentraţia NP 1mg/l, 
iar în variantele cu doza de NP mai mare (10 – 100 mg/l) a fost înregistrată numai 
reţinerea creşterii fitopatogenului. Concentraţiile NP 1-10 mg/l au avut un efect negativ 
asupra activităţii antifungice a EM faţă de fitopatogenii: Alt. alternata, F. oxysporum, 
B. cinerea. Diametrul zonelor de inhibiţie a fitopatogenilor menţionaţi diminuându-
se cu 6-15% faţă de martor. Efecte pozitive au fost înregistrate faţă de Alt. alternata, 
F. solani, F. oxysporum în variantele cu concentraţia NP 25-100 mg/l. Zonele de 
inhibiţie, în depentenţă de fitopatogenii testaţi s-au mărit cu 9,3-38,3% faţă de martor. 
O sensibilitate mai pronunţată faţă de EM din variantele cu concentraţia NP 25-50 mg/l 
a manifestat B. cinerea. 

Figura 2. Activitatea antifungică a EM tulpinii Trichoderma sp.15 cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP(mg/l) de Fe3O4 (mărimea 17-20 nm) în diferite concentraţii.
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Tulpina Penicillium sp. 11 manifestă antagonism faţă de 4 din fitopatogenii testaţi: 
Alt. alternata, F. solani, F. oxysporum, B. cinerea, diametrul zonelor de inhibiţie 
variind între 14 – 25 mm. Iar EM obţinuţi la cultivarea tulpinii în prezenţa TF 500 
mg/l şi NP au demonstrat o activitate antifungică diferită faţă de aceşti fitopatogeni. 
Astfel, concentraţia NP 50 mg/l stimulează activitatea antifungică a EM faţă de Alt. 
alternata, iar concentraţia 100 mg/l inhibă această activitate. Aceeaşi legitate s-a 
stabilit şi faţă de F. oxysporum. Efect pozitiv faţă de acest fitopatogen s-a înregistrat în 
varianta cu concentraţia NP 10 mg/l, diametrul zonei de inhibiţie fiind de 127,3% faţă 
de martor. Odată cu mărirea concentraţiei NP în mediul nutritiv activitatea antifungică 
a EM diminuează, astfel la concentraţia NP 50 mg/l activitatea constituie 83,6%, iar la 
concentraţia NP 100 mg/l se observă numai reţinerea creşterii fitopatogenului.

Acţiunea NP de Fe3O4 cu dimensiunea de 20-25 nm, asupra activităţii antifungice a 
tulpinii Trichoderma sp. 5 a fost nesemnificativă. O sensibilitate mai pronunţată faţă de 
martor a manifestat fitopatigenul F. solani la utilizarea EM obţinuţi în toate variantele 
cu NP, însă această activitate a fost mai joasă comparativ cu varianta 500TF. Activitatea 
faţă de ceilalţi fitopatogeni a fost la nivelul variantei cu TF 500 mg/l (Figura 3).

Figura 3. Activitatea antifungică a EM tulpinii Trichoderma sp 5, cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 20-25nm) în diferite concentraţii. 

NP de Fe3O4 cu dimensiunile 20-25 nm n-au modificat semnificativ activitatea 
antifungică a tulpinii Trichoderma sp. 15. EM tulpinii Trichoderma sp. 15, obţinuţi în 
variantele cu concentraţia NP: 25, 50 şi 100 mg/l au manifestat o stimulare a activităţii 
antifungice faţă de Alt. alternata şi B. cinerea, diametrul zonelor de inhibiţie depăşind 
martorul cu 6-28% şi respectiv 15-19%. Faţă de ceilalţi fitopatogeni EM au manifestat 
efect antifungic de diferită intensitate, diametrul zonelor de inhibiţie variind în limitele 
± 10% faţă de martor (Figura 4).

Figura 4. Activitatea antifungică a EM tulpinii Trichoderma sp 15, cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 20-25 nm) în diferite concentraţii.

Microbiologia şi Biotehnologia Microbiologia şi Biotehnologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017

135

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017

NP de Fe3O4 cu mărimea 20-25 nm n-au influenţat semnificativ nici asupra activităţii 
antifungice a tulpinii Penicillium sp. 11. Numai asupra fitopatogenului Alt. alternata, 
EM obţinuţi în variantele 500TF + 10NP şi 500TF+100NP, au acţionat mai activ, zonele 
de inhibiţie ale patogenului depăşind martorul cu 77,8-100%, activitatea maximă fiind 
înregistrată în varianta cu concentraţia NP 100 mg/l. La ceilalţi fitopatogeni EM au 
provocat zone de inhibiţie ce variază în limitele ± 10% faţă de martor (Figura 5).

Figura 5. Activitatea antifungică a EM tulpinii Penicillium sp 11, cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 20-25nm) în diferite concentraţii.

NP de Fe3O4 cu dimensiunile 50-70 nm n-au influenţat semnificativ activitatea 
antifungică a tulpinii Trichoderma sp. 5. O diminuare mai pronunţată a activităţii EM 
s-a înregistrat asupra fitopatogenului A niger (82%), odată cu mărirea concentraţiei de 
NP de la 10 la 100 mg/l. O majorare nesemnificativă a diametrului zonelor de inhibiţie 
a tulpinii Alt. alternata de 15-18% comparativ cu martorul s-a înregistrat la utilizarea 
EM din variantele cu concentraţia NP 10 mg/l şi 25 mg/l şi a tulpinii B. cinerea de  
12-15% cu EM din variantele cu concentraţia NP de 10; 25 şi 50 mg/l (Figura 6).

Figura 6. Activitatea antifungică a EM tulpinii Trichoderma sp. 5 cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 50-70 nm) în diferite concentraţii.

Testarea NP de Fe3O4 cu dimensiunea 50 -70 nm a demonstrat o stimulare mai 
evidentă a activităţii antifungice a tulinii Trichoderma sp. 15. Diametrul zonelor de 
inhibiţie a fitopatogenului A. niger la utilizarea EM obţinuţi în variantele cu concentraţia 
NP 25, 50 şi 100 mg/l s-a majorat de la 123% pînă la 150%, iar faţă de Alt. alternata 
diamertul zonelor de inhibiţie au variat în limitele 117-128% faţă de varianta martor.  
Faţă de fitopatogenii din genul Fusarium EM au manifestat o sensibilitate nesemnificativă. 
Astfel, diametrul zonelor de inhibiţie a fitopatogenului F. solani a variat în limitele  
± 5%, cu excepţia variantei 500TF+ 25NP în care zona de inhibiţie a depăşit martorul 
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cu 14%. O sensibilitate mai pronunţată a fost înregistrată faţă de F. oxysporum în toate 
variantele montate, diametrul zonelor de inhibiţie depăşesc martorul cu 13% - 20%. 
EM din variantele cu dozele de NP - 1; 50 şi 100 mg/l au demonstrat o diminuare 
semnificativă a activităţii faţă de fitopatogenul B. cinerea (Figura 7).

Figura 7. Activitatea antifungică a EM tulpinii Trichoderma sp. 15 cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 50-70 nm) în diferite concentraţii.

Acţiunea NP de Fe3O4 cu dimensiunea de 50-70 nm asupra activităţii antifungice a 
tulpinii Penicillium sp. 11 a fost nesemnificativă. Efecte antifungice mai semnificative 
au fost înregistrate la utilizarea EM din varianta 500TF+25NP asupra fitopatogenilor 
Alt. alternata şi B. cinerea, cu majorarea concentraţiei NP în mediul de cultivare 
activitatea antifungică a tulpinii diminuează, mai semnificativ faţă de F. solani  
şi F. oxysporum. Astfel, odată cu majorarea concentraţiei NP de la 1mg/l până la 100 
mg/l diametrul zonelor de inhibiţie a acestor fitopatogeni au scăzut de la 100% până la 
85,5% şi respectiv 74% faţă de martor (Figura 8). 

Figura 8. Activitatea antifungică a EM tulpinii Penicillium sp. 11 cultivată în prezenţa 
TF 500 mg/l şi a NP (mg/l) de Fe3O4 (mărimea 50-70 nm) în diferite concentraţii.

Analizând rezultatele obţinute putem constata că micromicetele luate în studiu 
îşi păstrează proprietăţile fungicide în prezenţa dozelor mari de trifluralină, iar 
nanoparticulele de Fe3O4 suplimentate la mediul nutritiv contribuie la stimularea activităii 
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antifungice a micromicetelor. Deci, putem afirma că, tulpinile de micromicete studiate 
sunt compatibile cu trifluralina, cresc şi îşi păstrează proprietăţile antimicrobiene în 
prezenţa acestui erbicid.

Mai multe cercetări confirmă faptul că compatibilitatea biologică dintre diferite 
pesticide chimice cu preparatele biologice, duce la reducerea necesarului de pesticide, a 
efectelor de poluare a mediuluii şi creşterii eficienţei măsurilor de protecţie a plantelor 
agricole [10]. Pentru determinarea toxicităţii totale a mediului şi a pesticidelor triazinice 
au fost elaboraţi biosensori electrochimici pe baza nanoparticulelor (Ag, Au, Fe(III)) 
imobilizate cu ajutorul diferitor stabilizatori pe suprafaţa pereţilor celulari ai drojdiei 
Saccharomyces cerevisiae si a algei unicelulare Chlorella pyrenoidosa [15, 25].  
De asemenea savanţii ruşi au obţinut biopreparate, de tip nou, pe baza nanoparticulelor 
de Fe(III) şi a bacteriilor rizosferice, a bacteriilor din genul Pseudomonas, ce sporesc 
randamentul culturilor agricole. Ei au constatat, că efectul stimulator al nanoparticulelor 
se datorează pătrunderii unora în interiorul celulei microbiene şi localizarea celorlalte 
pe suprafaţa peretelui celular, accelerând astfel procesele vitale ale acesteia [3].

Concluzii
S-a stabilit că tulpinile Trihoderma sp.5, Trichoderma sp.15 şi Penicillium sp 11 

cresc şi îşi păstrează activitatea antifungică în prezenţa dozelor mari de trifluralină, iar 
nanoparticule de Fe3O4 pot spori rezistenţa lor faţă de acest erbicid şi stimula activitatea 
antimicrobiană în dependenţă de mărimea lor şi doza utilizată. 

Menţinerea proprietăţilor antifungice a tulpinilor în prezenţa concentraţiilor mari 
de trifluralină, demonstrează că micromicetele studiate ar putea fi utilizate in sistemele 
de protecţie integrată, în special, pe solurile infectate cu trifluralină. Eficientizarea 
acestor tulpini se poate efectua utilizând NP de Fe3O4 de anumite mărimi şi în 
anumite concentraţii. Astfel, NP cu mărimea 17 - 20 nm şi 20 - 25 nm, în prezenţa  
TF 500 mg/l, în concentraţii mici 1 - 25 mg/l pot stimula activitatea antifungică a tulpinilor 
Trichoderma sp. 5 şi Penicillium sp 11, iar în concentraţii mari 25 - 100 mg/l a tulpinii 
Trichoderma sp. 15, iar cele cu mărimea 50 - 70 nm în concentraţii de 10 - 25 mg/l  
pot stimula activitatea antifungică a celor 3 tulpini. 
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