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Rezumat

În experiențe vegetative a fost testată eficacitatea tulpinii de bacterii Pseudomonas
fluorescens CNM-PFB-01 din Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene,
utilizată în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri de soi
Irga, infestați în primele faze (1, 2) de ditilenhoză. A fost utilizat lichidul cultural al
bacteriilor cu titru de circa 109 cel./ml, care a fost diluat în proporție de 1:300. Timpul
expunerii a constituit 20 de ore. S-a observat că, în fenofaza răsărire-îmbobocire, plantele
de pe lotul V1 (cartofi infestaţi şi trataţi) s-au dezvoltat normal, la nivelul lotului M2
(cartofi neinfestaţi şi netrataţi). Recolta obținută în V1 a fost de 1,7 ori mai mare decât în
M2, iar invazia cu D.destructor a descrescut semnificativ comparativ cu cea semnalată
în lotul martor M1 (infestat şi netratat).
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Introducere
Actualmente, în majoritatea ţărilor (Marea Britanie, Germania, Franţa, SUA,
Federaţia Rusă etc.), sunt elaborate şi utilizate biopreparate nematocide pe bază
de fungi prădători şi bacterii patogene din genurile Arthrobotrys, Paecilomyces,
Pasteuria, Pseudomonas în combaterea speciilor parazite de nematode. Sunt selectate
biopreparatele care stopează dezvoltarea nematodelor parazite şi, totodată, stimulează
imunitatea plantelor-gazdă [1; 2 ].
Utilizarea biopreparatelor cu scopul combaterii nematodelor parazite este una
dintre cele mai de perspectivă metode de protecţie a culturilor agricole, inclusiv de
tratare a materialului semincer, care stimulează mecanismele de protecţie/rezistenţă a
plantelor, nefiind toxice pentru dezvoltarea acestora şi având un efect pozitiv asupra
productivităţii lor.
Pseudomonadele, printre care P. fluorescens, sintetizează pigmenți siderofori
(compuși ce conțin fier), printre care pseudobactina –A (pigment fluorescent galben-
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verde), care au un rol imens în stoparea dezvoltării agenților patogeni. Aceștea exercită
antagonism asupra microflorei dăunătoare pentru sistemul radicular al plantelor
agricole- Fusarium, Penicillium, Cladosporium, Verticillium [9; 14].
Prin cercetări multianuale efectuate în condiții in vitro și in vivo, a fost testată
eficacitatea nematocidă a 8 tulpini de bacterii din genul Pseudomonas – P. sp 3RPG,
P. sp 4RPG, P. sp.1RRă, P. sp. 4RBN, P.sp. 5RBN, P. sp. 2RȘB, P.sp. 3RȘB și
P. fluorescens, în contact cu 2 specii de nematode parazite din genul Ditylenchus –
D. dipsaci și D. destructor [4; 5; 6; 7; 8 ]. Studiul efectuat a pus în evidență 4 tulpini
de bacterii - 4 RBN, 2RȘB, 3RȘB și P. fluorescens, care au provocat mortalitatea
D. destructor în proporţie de 72,5-98,0% doar în timp de 4 ore. Un deosebit interes îl
prezintă specia P. fluorescens, care s-a evidențiat prin eficacitate nematocidă sporită95-100 %, după 24-48 de ore de contact. Rezultatele obținute in vitro de către unii
autori au demonstrat, de asemenea, că Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa,
Bacillus thuringiensis, la o expunere de 72 de ore, provoacă mortalitatea larvelor de
Meloidogyne incognita, M. javanica în 100 % de cazuri [1; 10].
Scopul lucrării a fost de a testa eficacitatea lichidului cultural P.fluorescens în
contact cu soiul de cartof semincer Irga, infestat cu D.destructor în primele faze (1, 2)
de ditilenhoză.
Material şi metode
În anul 2017 au fost efectuate experiențe vegetative de combatere a D.destructor din
cartofii seminceri de soi Irga infestați în primele faze de ditilenhoză (1, 2) cu aplicarea
bacteriei P. fluorescens. La selectarea tuberculilor de cartofi incluşi în experimente s-a
ţinut cont că soiul Irga se carcaterizează prin susceptibilitate sporită față de nematoda
D.destructor [3].
Tuberculii selectați au fost sistematizaţi în felul următor: infestați pentru a fi tratați,
infestați fără tratare, liberi de nematode.
Pentru tratare a fost utilizat lichidul cultural Pseudomonas fluorescens CNM-PFB01 cu titru de circa 109 cel./ml, care a fost diluat în proporție de 1:300. Experiențele au
avut loc după schema:
– martorul M1– cartofi seminceri Irga infestați, fără tratare;
– martorul M2 – cartofi liberi de nematode, fără tratare;
– varianta experimentală V1 – cartofi Irga infestați cu D.destructor, care au fost
tratați prin îmbăiere cu lichid cultural diluat al bacteriilor P. fluorescens timp de 20 de
ore, iar după aceea zvântaţi prin aerisire.
Cartofii au fost plantaţi câte unul în fiecare ghiveci (total fiind 40 ghiveciuri - câte 10
în fiecare lot), cu sol liber de nematode. În perioada de vegetaţie s-au efectuat cercetări
fenologice, în scopul evaluării fitotoxicităţii preparatului.
Extragerea nematodelor a fost efectuată cu aplicarea metodei pâlniilor Baermann,
modificată de Nesterov [13]. Pragul de invazie a recoltelor obținute a fost calculat după
Ivaniuc, Iliașenco [11].
Rezultate și discuții
Avantajul combaterii biologice se exprimă prin eliminarea riscurilor poluării
mediului, cu o multitudine de consecinţe negative directe şi indirecte (toxicitate pentru
om, animale, reziduuri în apă, sol, produse agricole). Mijloacele biologice şi agenţii
entomofagi sunt inofensivi faţă de fauna utilă, sunt foarte selective, dar au dezavantajul
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de a avea o eficienţă mai redusă comparativ cu produsele chimice, deoarece sunt mai
dificil de aplicat şi de produs. Cu toate acestea, produsele microbiologice au progresat
substanţial în ultimul timp. Unii autori menţionează că agricultura secolului XXI va
trebui să reconsidere combaterea biologică, parte componentă a controlului integrat al
dăunătorilor, ca alternativă viabilă la chimizarea excesivă [2].
Rezultatele, obţinute în cadrul experienţelor, au demonstrat că dezvoltarea plantelor
în V1 este normală, la nivelul M2, cartofii sunt sănătoşi, iar înălţimea plantelor este
puţin mai mare decât cea a plantelor din M2 – cu 4,1 cm, şi cu mult mai mare decât
a plantelor din M1 – cu 27,7cm (aproximativ de 2 ori) (tab. 1, fig. 1). Numărul de
lăstari/plantă în V1 a constituit în medie 4 lăstari, ca și în cazul M2 (material semincer
sănătos), fiind de 2 ori mai mare decât în M1 (2-3 lăstari/plantă). Recolta obţinută
a cartofilor în V1 a constitut 91,7% din cea obţinută în M2. În comparaţie – recolta
obţinută în M1 a constituit doar 55,1% din M2 (fig. 2). Procentul de invazie (P, %)
cu D.destructor a constituit 8,2% la recolta cartofilor în V1, fiind apreciat cu balul 2
(cartofi slab infestaţi), iar la recolta M1 invazia a fost cu mult mai mare – 25,5%, fiind
apreciată cu balul 3 (cartofi moderat infestați).
Datele obținute denotă, că lichidul cultural al P. fluorescens posedă nu numai acțiune
nematicidă, dar și de sporire-activare a dezvoltării plantelor de cartofi în perioada de
vegetație, ceea ce s-a reflectat pozitiv asupra recoltelor de cartofi de soiul Irga. Este
important de menționat, că P. fluorescens posedă, paralel, activitate fungicidă, în special,
asupra speciilor patogene de Fusarium (F. sambucinum, F. oxysporum) și Verticillium,
care provoacă boli grave la cultura cartofului.
O activitate sporită a speciei P. fluorescens (tulpina AR-33) a fost observată și
asupra unor specii de nematode ectoparazite de rădăcină la cultura cartofului din genul
Trichodorus, [12]. În Federația Rusă au fost izolate 2 tulpini ale bacteriilor antagoniste,
care exercită activitate nematocidă – P. fluorescens (AR-33 și 163).
Tabelul 1. Rezultatele testării influenţei lichidului cultural P. fluorescens asupra
cartofilor seminceri de soi Irga infestaţi cu D. destructor.
Nr de exemplare
în lot/nivelul
invaziei

Data plantării

Data
măsurărilor

h, cm

n – lăstari/
plantă

Data recoltării

Recolta, g/
plantă

% din
M2

Invazie
P, %

Balul de
apreciere

Recoltare

Varianta

Răsărire-îmbobocire

V1

10/slab
infestat

25.02.17

24.04.17

61,4

4

21.05.17

402,6

91,7

8,2

2

M1

10/moderat
infestat

25.02.17

24.04.17

33,7

2-3

21.05.17

241,6

55,1

25,5

3

M2

10/neinfestat

25.02.17

24.04.17

57,3

4

21.05.17

438,9

-

-

-

Rezultatele obţinute demonstrează posibilitatea utilizării tulpinii biologice de
bacterii antagoniste Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01 în elaborarea preparatelor
cu acţiune nematocidă de înaltă eficienţă.

99

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(339) 2019

Zoologia

Figura 1. Cultura cartofului de soi
Irga: plante obţinute dintr-un tuberculmamă infestat cu D. destructor, în
fenofazele plantare- tuberizare, care
a fost tratat înainte de plantare cu
P. fluorescens (A), în comparaţie cu
M1 - cartof infestat fără tratare (B).

Figura 2. Recolta de cartofi obţinută în condiţii de laborator: V1 – prin tratare
înainte de plantare cu P. fluorescens (A, C), M1–varianta infestată şi netratată (B, D).

Concluzii
1. Lichidul cultural al tulpinii de bacterii Pseudomonas fluorescens CNM-PFB01 luat în diluție de 1:300 cu timpul expunerii 20 de ore, nu exercită toxicitate asupra
plantelor de cartofi. Acestea se dezvoltă normal, la nivelul plantelor de cartofi sănătoşi
(neinfestaţi şi netrataţi), au o înălțime cu 4,1 cm mai mare decât cea a plantelor din M2
şi cu 27,7 cm mai mare decât cea a plantele M1.
2. În V1 recolta este mai înaltă decât în M1 de 1,7 ori, iar invazia cu D. destructor
s-a diminuat semnificativ.
3. Tulpina de bacterii Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01 este de perspectivă
în elaborarea preparatelor biologice cu acţiune nematocidă, de înaltă eficienţă.
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