
 
Analiza situației actuale privind posibilitățile de 
intervenție tehnologică în vederea reducerii 
încărcăturii cu organisme dăunătoare specifice 
culturilor de porumb, floarea-soarelui și rapiță 
 

Activitatea 1.1.  



• rezistenta genetică a formelor cultivate 
• managementul populațiilor de agenți de dăunare 

prin măsuri agrotehnice 
• scheme de combatere integrată adaptate 

efectelor schimbărilor climatice 
• combaterea biologică a agenților de dăunare 

Verigile tehnologice ce vor fi luate în considerare 
 in strategiile alternative de combatere a 

agenților de dăunare 



Utilizarea organismelor vii sau a produșilor acestora în 
scopul limitării densității populațiilor dăunătoare 

Combaterea biologică 

Mecanisme 

Antagonismul 

Inducerea rezistenței 

sistemice 

Prădare și Parazitism 

Competiție pentru 

nutrienți și spațiu 



Bacillus subtilis 

 Nepatogen pentru oameni, animale și    
    plante 
  Utilizat în combaterea biologică    
    a fitopatogenilor  
  Formează spori – foarte rezistenți la 
    factorii de stress din mediu 

Biopreparate existente pe piață 
 
 Epic (Gustafson, Inc., USA) 
 Serenade (AgraQuest, Inc., USA) 
 Kodiak (Gustafson, Inc., USA) 
 System (SIAPA, Italy; Helena Chemical Co, USA)                                

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://www.mbc.ntu.edu.tw/faculty/LeeKT/fig3.jpg&imgrefurl=http://www.mbc.ntu.edu.tw/faculty/LeeKT/LeeKT2.htm&h=1200&w=1600&sz=394&hl=de&start=10&um=1&tbnid=sOy36P8zEWroXM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=Bacillus+subtilis&ndsp=18&um=1&hl=de&sa=N


Izolarea bacteriilor 

Gram pozitive                   Gram negative 

Material vegetal 
Sol 



Activitatea antagonistă 

Selecția tulpinilor bacteriene  

Martor - Sclerotium 

bataticola (72 h de 

crestere la 270C) 

Tulpini de B. subtilis vs. 

S. bataticola 

 

Tulpini de B. subtilis vs. 

S. bataticola 



Producerea de enzime 

Protează  Amilază  

Celulază Chitinază 



Testarea mobilității 
 

Mobilitatea de migrare la suprafața agarului (swimming) 

Mobilitatea de agregare (swarming) 



Identificarea bacteriilor izolate 

Testul Biolog de degradare oxidativă a diferitelor substrate, cuplat cu baze 
de date specifice;  

Verificarea similarității tulpinilor izolate se va face prin tehnicile ARDRA şi 
RT-PCR, care permit diferențierea tulpinilor identice izolate din medii naturale 
diferite. 



Avantaje față de reacția de polimerizare 
în lanț (PCR) convențională: 

 
 Acuratețe mai mare a rezultatelor 
obținute: detecția se realizează în faza de 
creştere exponențială a amplificării, 
comparativ cu tehnica PCR convențional, 
unde detecția are loc în faza de platou, după 
ce reacția a fost stopată iar produşii au 
început să se degradeze;  
 Domeniu de linearitate mult extins;  
 Limita inferioară de detecție mult 
îmbunătățită (se pot detecta cantități mai 
mici ale ADN-ului țintă).  

Genotipizarea tulpinilor cu tehnologia  
Real Time PCR (RT-PCR)  



Activitate 1.2.  
 

Configurarea dispozitivului experimental 
privind agenții de control biologic 



Procedee de selectare a agentilor fungici de control 
biologic al populațiilor de insecte dăunătoare 

• Obiectiv: selectarea unor tulpini de Beauveria 
bassiana si B. brongniartii pe criterii biotehnologice, 
epizootice si de patogenitate. 

• Scop: asigurarea eficientei economice si ecologice a 
tratamentelor biologice prin colonizarea habitatelor 
experimentale cu tulpini de Beauveria sp. cu grad 
mare de toleranta fata de factorii de mediu, inclusiv 
procedeele de interventie tehnologica. 

 



Metode de lucru recomandate pentru selectarea 
tulpinilor fungice pe criterii morfo-culturale 

Metoda izolării 

monosporale  

Metoda cultivării pe medii 
sintetice  



Metode de lucru recomandate pentru selectarea 

tulpinilor fungice pe criterii epizootice  

Examinarea tulpinilor de 
B.bassiana si  B. brongniartii 

pe insecte 

Examinarea tulpinilor de 
B.bassiana si  B. brongniartii 

din sol  



Metode de lucru recomandate pentru selectarea tulpinilor fungice 
pe criteriul  capacitatii   de utilizare  

a substraturilor nutritive  



Metode de lucru recomandate pentru selectarea tulpinilor 
fungice pe criteriul compatibilitatii biologice  

cu pesticide utilizate pentru protectia culturilor de  
porumb, floarea soarelui si rapita  



Metode de lucru recomandate pentru selectarea tulpinilor 
fungice pe criteriul virulentei fata de insecta test 


