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INTRODUCERE

Programele de control biologic, chiar şi cele bazate pe implementarea unor
agenţi microbiologici în controlul insectelor dăunătoare au ca deziderat major
reducerea folosirii insecticidelor chimice clasice, ca mijloace de protecţie a plantelor,
în primul rând din cauza lipsei specificităţii acestora pentru dăunătorul ţintă, iar în al
doilea rând datorită efectelor negative asupra omului şi a altor categorii de organisme.
Programul de cercetare propus de către noi conduce la identificarea şi
dezvoltarea unei alternative de a integra un Baculovirus apărut în mod natural într-o
populaţie de insecte dăunătoare într-un biopreparat stabil, sigur şi eficient în controlul
speciei „ţintă".
Baculovirusurile sunt virusuri patogene exclusiv la nevertebrate, în special la
insecte, unde sunt citate la mai mult de 3.000 de specii, la care provoacă epizootii
naturale contribuind la reglarea densităţii populaţiilor acestora.
Pagubele produse de către artropode producţiei agricole se cifrează la nivel
global între 12,2 şi 20%, uneori chiar mai mult în ţările în curs de dezvoltare (Oerke şi
colab., 1994; Agrios, 1997). Aceste pierderi nu pot fi limitate fără costuri imense
impuse de folosirea abuzivă a substanţelor chimice fitosanitare.
Toate aceste considerente, pe lângă problemele legate de costul ridicat al forţei
de muncă în producerea şi aplicarea pesticidelor, efectele nedorite asupra organismelor
neţintă cât şi preocupările pentru calitatea mediului, a vieţii şi a sănătăţii umane, au
generat şi au accelerat interesul pentru elaborarea unor noi alternative de control bazate
pe produse naturale şi agenţi de control biologic.
întrucât bacuovirusurile au atras atenţia asupra propriilor calităţi încă de la
descoperirea lor, multe dintre ele au fost studiate ca potenţiali agenţi biologici de
control al populaţiilor de lepidoptere dăunătoare. Unele dintre trăsăturile importante
evidenţiate le recomandă pentru folosirea lor integrată în programe de management

integrat de control. Cercetările recente sunt focalizate pe trei direcţii principale în
special legate de minimizarea unor limite ale acţiunii acestor virusuri:
•

persistenţa redusă în mediul înconjurător în special fiind anihilate de acţiunea
razelor UV;

•

elaborarea unor metode eficiente şi economice de producere în masă a unei
cantităţi mari de produs viral, prin mărirea randamentului creşterii în masă a
gazdei naturale;

•

găsirea căilor de mărire a vitezei de acţiune a baculovirusurilor şi de sporire a
virulenţei acestora.
Sistemele de producţie virală cunoscute se bazează pe producerea în masă a

particulelor virale pe două căi:
> prin creşterea în masă a larvelor gazdă şi infectarea lor cu inocul viral în faza
maximă a producţiei de biomasă (sistemul „in vivo");
> prin creşterea în masă, în tancuri speciale, pe linii celulare colectate de la gazda
specifică sau de la o altă specie (sistemul „in vitro").
Ambele sisteme au avantajele şi dezavantajele lor, discuţiile şi cercetările legate de
un anumit sistem sau altul de producere sunt controversate, deşi pe ambele căi s-au
obţinut rezultate notabile.
Primele încercări ale sistemului „in vivo" au constat în acumularea de biomasă
larvară prin creşterea larvelor pe gazda naturală, ceea ce nu exclude posibilitatea
contaminării microbiene (Elmore şi colab., 1961; Heimpel şi colab., 1966). Având în
vedere şi faptul că insectele erau colectate în apă pentru a permite descompunerea, iar
singura procesare era omogenizarea „uşoară" a acestui amestec, nu era exclusă
prezenţa multor altor contaminanţi. Primele complicaţii au apărut în momentul când s-a
încercat standardizarea acestor tipuri de biopreparate şi era identificată prezenţa unei
alte specii de virus, nu întotdeauna cu acţiune sinergică.
O etapă de progres pe calea producerii „in vivo" a fost marcată de succesele
înregistrate în perfecţionarea dietelor semisintetice de creştere (Vanderzant şi colab.,

1962), care au permis nu numai eliminarea plantei gazdă, ci şi posibilitatea creşterii pe
scară largă de artropode utile.
Prin producerea în masă „in vivo", primul biopreparat viral a fost obţinut la
specia de noctuid Mamestra brassicae care a fost crescută pe mediu artificial. Notabile
în această direcţie au fost şi cercetările desfăşurate de Ignoffo în 1964 şi 1965 având ca
rezultat final producerea pe scară largă şi complet mecanizat a unui biopreparat pe baza
unui baculovirus obţinut de la specia Heliothis armigera. Produsul comercial,
înregistrat cu ajutorul firmelor Minerals Corp. şi Sandoz Inc. sub numele de Elcar® a
fost primul produs viral comercializat pe piaţă, aflat încă în uz şi omologare în o serie
de ţări de pe glob, bazat pe baculovirusul VPNHe (Ignoffo şi colab., 1981). Tehnologia
elaborată, intens mecanizată a stat la baza producerii altor biopreparate virale bazate pe
baculovirusurile: AcMVPN (de la Autographa californica), HzVPN (de la Helicoverpa
zea), CpVG (de la Cydia pomonela), TnVPN (de la Trichoplusia ni) etc.
Aceste sisteme de producere au dat un randament mai mare sau mai mic, în
funcţie de stadiul de mecanizare atins de tehnologia aplicată ca şi de uşurinţa cu care au
putut fi crescute speciile gazdă corespunzătoare (Hostetter şi colab., 1991).
Perfecţionările pe linia tehnologiei de producere a preparatelor virale au avut loc
şi în ceea ce priveşte producţia „in vitro". Cele mai multe linii celulare folosite pentru
producerea „in vitro" au fost obţinute de la Autographa californica (Vail şi colab.,
1991). Tehnologia se bazează pe două strategii:
> producţia de baculovirusuri în culturi celulare în suspensie, în flux continuu;
> producţia de baculovirusuri în culturi celulare, în şarje.
Sistemul de producţie „in vitro" a devenit competitiv odată cu obţinerea la un preţ
de cost scăzut a mediului lichid fără ser (Godwin şi colab., 1991). Majoritatea
baculovirusurilor obţinute prin sistemul „in vitro" au fost de tip VPN dar s-au obţinut
în cantităţi mici şi baculovirusuri de tip VG (Naser şi colab., 1984).
Alte avantaje ale sistemului „in vitro" ţin de manipularea mai uşoară şi de
posibilitatea eliminării contaminării cu agenţi microbiologici străini.

Cercetările mai recente vizează acele caracteristici ale produselor virale care,
din punctul de vedere al criteriului de eficacitate al unui produs fitofarmaceutic sunt
considerate dezavantaje. Printre acestea se numără:
a) acţiunea lentă, în timp, asupra gazdei-ţintă;
b) rezistenţa şi persistenţa scăzută în mediu;
c) standardizarea/condiţionarea/controlul calităţii
în vederea ameliorării unora dintre aceste caracteristici şi sporirii performanţelor
produselor virale, se desfăşoară numeroase cercetări, în diferite centre de cercetare din
S.U.A. şi Europa, unele rezultate notabile fiind deja valorificate prin comercializarea
unor produse eficiente, dar şi prin o serie de aplicaţii colaterale, foarte importante în
medicină şi farmacologie.
Pe linia măririi eficacităţii produselor virale se axează şi cercetările legate de
modificarea genetică a baculovirusurilor în sensul sporirii virulenţei acestora şi a
reducerii timpului de acţiune letală asupra larvelor infectate.
Evaluarea potenţialului de impact al unui produs bazat pe un baculovirus
recombinant asupra unei populaţii neţintă care trebuie făcută în cadrul analizei riscului,
necesită identificarea susceptibilităţii unei specii faţă de infecţia cu acel produs, în
directă relaţie cu probabilitatea ca indivizii speciei respective să poată fi expuşi dozei
infecţioase respective.
Ţinând seama de aceste considerente, ca şi de faptul că în majoritatea ţărilor
există un cadru de reglementări, eliberarea de baculovirusuri recombinante în natură
trebuie efectuată cu prudenţă, numai după un studiu privind atât informaţii, date, despre
evaluarea impactului cât şi despre eficacitatea controlului biologic (Glover, 1994).
Abia în urma acumulării acestor de date se pot desfăşura experimente de lansare în
câmp, pe arii restrânse urmate de lansări pe scară largă, cerinţe indispensabile înainte
de înregistrare şi lansare pe piaţă.
In concluzie, ambele metode de producere "in vivo" şi "in vitro" sunt
promiţătoare pentru producerea de insecticide virale. Multe baculovirusuri importante
şi toate virusurile granulozei necesită o producere "in vivo", din cauza lipsei culturilor

celulare în acest moment. Eficienţa metodei de producere "in vivo" se limitează în
prezent la producerea şi comercializarea unor tipuri sălbatice de VPN. Creşterea
eficienţei măsurilor de protecţia plantelor prin folosirea insecticidelor baculovirale de
tip recombinant VPNr care produc toxine specifice insectelor va avea loc numai prin
producerea acestora prin metode in vitro.

