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Чува се, ЧУ: библиотека 

Извод, ИЗ: У овом раду изоловано је 127 изолата из ризосфере шећерне репе 

коришћењем подлога које су биле различите по свом хемијском 

саставу. Добијени изолати сврстани  су у групе и то на основу 

бојења по Граму, изгледа и боје колонија, раста на селективним и 

диференцијалним подлогама (Симонс цитратни агар, Ескулин 

жучни агар, Ендо агар) као и на основу могућности да синтетишу 

егзополисахариде, сидерофоре и различите ензиме (амилазе, 

мананазе, желатиназе и др.).  

Изолати су, на основу испитиваних карактеристика, сврстани у 

112 различитих група. Бактерије изоловане из ризосфере 

шећерне репе припадале су различитим морфолошким групама 

од којих су најзаступљенији били Грам позитивни бацили, од којих 

су многи имали могућност продукције спора. 

Највећи број изолата (42,51%) имао је способност коришћења 

цитрата док је нешто мањи проценат изолованих бактерија имао 

способност ферментације лактозе (11,81%) и хидролизе ескулина 

(19,35%). 

Способност синтезе ензима амилазе утрвђена је код 30,7% 

изолованих бактерија док је способност синтезе протеиназа 
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colony appearance and color, growth on selective and differential 

media (Simon’s citrate agar, Esculin bile agar, Endo agar) as well as 

on the ability to synthesize exopolysaccharides, siderophores and 

various enzymes. (amylase, mananase, gelatinase, etc.). 

Isolates were classified into 112 different groups, based on the 

examined characteristics. Bacteria isolated from the sugar beet 

rhizosphere belonged to different morphological groups, the most 

common were Gram-positive bacilli, of which many had the ability to 

produce spores. 

The largest number of bacteria (42.51%) had the ability to use citrate, 

while a slightly smaller percentage of isolated bacteria had the ability 

to ferment lactose (11.81%) and hydrolyze esculin (19.35%). 
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