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Извод, ИЗ: У овом раду испитивана је микробна популација ризосфере 
шећерне репе. Извршена је карактеризација 94 изолата 
добијених методама разређенја и накупљања. Одређене су 
морфолошке особине изолата: облик ћелија, формиранје 
спора, изглед колонија и бојенје по Граму. Биохемијске 
анализе су се састојале од утврђивања амилазне, 
протеазне, желатиназне, мананазне и целулазне 
активности, затим је утврђена диференцијација и селекција 
добијених изолата на основу Симонсовог цитратног агара, 
Екулин жучног агара и Ендо агара. Испитивана је синтеза 
егзополисахарида. Највећи број изолата добијених из 
ризосфере шећерне репе припада групи Грам позитивних 
бацила у обе коришћене методе изолације. Методом 
накуплјанја изолован је већи број спорогених бацила као и 
коке које формирају ланце. Коке које формирају тетраде 
изоловане су само методом разређенја. Позитивна реакција 
на Ескулин жучном агару примећена је код већег броја 
изолата добијених методом разређења, док је већи број 
изолата добијених методом накупљања показао позитивну 
реакцију на Ендо агару.  Утврђено је да 16.5 % изолованих 
бактерија има способност коришћенја цитрата као извора 
угљеника. Изолати добијени методом накуљања имали су 
болју амилазну, желатиназну и мананазну активност, док је 
протеиназна активност запажена искључиво код изолата 
добијених методом накупљања. Продукција амилазе 
утврђена је код 36.5 % изолата;  желатиназна активност 
утврђена је код 22 % изолата; 22 % изолата има целулазну 
активност и 29 % изолата има мананазну активност. 
Синтеза егзополисахарида је била заступљенија код 
изолата добијених методом накупљања. Синтезу 
егзополисахарида врши 2 % бактерија добијених методом 
разређења и 15.2 % бактерија добијених методом 
накуплјанја. 
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Abstract, AB: In this study the microbial population of sugar beet rhizosphere 
was investigated. The 94 isolates were characterized by the 
Dilution and Accumulation method. Morphological properties of 
isolates were determined: cells shape, spores formation, 
appearance of bacterial colonies and Gram staining. Amylase, 
proteinase, gelatinase, manase and cellulаse activity were 
detected by biochemical analyses, then the Simmsons citrate 
agar, Bile esculin agar and Endo agar were used for 
differentiation and selection of obtained isolates. 
Exopolysaccharides synthesis was investigated too.  

The both of the isolation method showed that the 
largest number of sugar beet rhizosphere isolates are Gram-
positive bacilli. The majority of sporogenic bacilli and cocci in 
chains were isolated by the Accumulation method. Unlike this, 
cocci in tetrads were isolated only by Dilution method. The 
majority of isolates who are detected by the Dilution method 
showed the positive reaction on Bile esculin agar, while the 
majority of isolates detected by the Accumulation method 
showed the positive reaction on Endo agar. Ability to use 
citrate as a source of carbon have 16.5 % of isolated bacteria. 
It has been observed that thеse isolates  which were obtained 
by Accumulation method have better amylase, gelatinase and 
manase activity, while the proteinase activity were exclusively 
observed in Dilution method obtained isolates. Amylase 
production was determined in 36.5 % of isolates, gelatinase 
activity in 22 % of isolates, cellulase activity in 22 % and 
manase activity in 29 % of isolates. Exopolysaccharides 
synthesis was more represented in Accumulation method 
observed isolates. The 2 % of Dilution method observed 
bacteria have this activity, while in the Dilution method 
observed bacteria are represented with 15.2 %.  

 Accepted by the Scientific Board on, ASB: 29.09.2021. 

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President: Dr Zorica Stojanović-Radić 

 Member: Dr Tatjana Mhajilov-Krstev 

 Member, Mentor: Dr Nataša Joković 

 



Q4.16.01 - Izdawe 1 

  

 



Q4.16.01 - Izdawe 1 

Образац Q4.09.13 - Издање 1 


