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Чува се, ЧУ: библиотека 

Извод, ИЗ: У овом раду су изоловане бактерије из узорка стерилног и 
нестерилног листа шећерне репе. Из ових узорака је 
изоловано 19 изолата са стерилног листа и 17 изолата са 
нестерилног листа користећи подлоге које су различите по 
хемијском саставу. Добијени изолати су сврстани у групе на 
основу морфолошких карактеристика, односно на основу 
облика и боја колонија, бојења по Граму, и на основу 
биохемијских карактеристика, односно раста на селективним 
и диференцијалним подлогама (Симмонс-ов цитратни агар, 
ендо агар и ескулин жучни агар) , могућности да синтетишу 
ензиме (каталаза, амилаза, протеиназа, желатиназа, 
мананаза, целулаза), егзополисахарид и сидерофоре. На 
основу ових карактеристика, изолати су сврстани у по 16 
група (са стерилног и нестерилног листа). 

Бактерије изоловане са стерилног листа шећерне репе 
првенствено припадају морфолошкој групи Грам-позитивних 
бацила, док су бактерије са нестерилном листом шећерне 
репе у највећој мери припадају групи Грам-позитивних коко-
бацила. Када је у питању боја колоније, у оба случаја је 
највећа заступљеност белих колонија. Што се тиче 
селективних и диференцијалних подлога, способност 
коришћења цитрата као извора енергије показала је највећи 
број бактерија. Нешто мањи број показао је способност 
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Abstract, AB: In this work, bacteria were isolated from the samples of sterile 
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leaves were isolated using media that were different in 
chemical composition. The obtained isolates were classified 
into groups on the basis of morphological characteristics, on 
the shape and color of colonies, Gram staining, and on the 
basis of biochemical characteristics, growth on selective and 
differential media (Simmons citrate agar, endo agar and esculin 
bile agar), the ability to synthesize enzymes (catalase, 
amylase, proteinase, gelatinase, mananase, cellulase), 
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