Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 70/2004 Z. z.

Èas A
Testovacia schéma na diagnostiku, urèovanie prítomnosti a identifikáciu baktérie,
ktorá spôsobuje baktériovú krúkovitos Clavibacter michiganensis
(SMITH) DAVIS et al. ssp. sepedonicus (SPIECKERMANN et KOTTHOFF) DAVIS et al.
ROZSAH TESTOVACEJ SCHÉMY
Predloená schéma uvádza rozlièné postupy pouívané pri
a) diagnóze baktériovej krúkovitosti v zemiakových h¾uzách a rastlinách zemiaka,
b) urèovaní prítomnosti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus vo vzorkách zemiakových h¾úz a rastlín zemiaka,
c) identifikácii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
VEOBECNÉ ZÁSADY
Optimalizované protokoly pre rôzne metódy, validované èinidlá a podrobnosti o príprave materiálu potrebného na
testy sú uvedené v dodatkoch tejto prílohy. Zoznam laboratórií, ktoré boli zaradené do optimalizácie a validovania
protokolov, sú uvedené v dodatku 1 tejto prílohy.
Keïe súèasou protokolov je urèovanie prítomnosti karanténneho organizmu a budú obsahova aj vyuitie ivotaschopných kultúr Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ako kontrolného materiálu, bude nevyhnutné vykona postupy na základe náleitých karanténnych podmienok s adekvátnymi zariadeniami na znekodòovanie odpadu a na základe podmienok náleitých licencií, ktoré vydali prísluné úrady pre karanténu rastlín.
Parametre testovania musia zaruèi jednoznaèné a opakovate¾né zistenie prítomnosti úrovní Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na prahoch stanovených pre vybrané metódy.
Presná príprava pozitívnych kontrol je nevyhnutná.
Súèasou testovania v súlade s poadovanými prahmi je aj správne nastavenie, údrba a kalibrácia zariadenia, starostlivé zaobchádzanie s èinidlami a ich uchovávanie, ako aj vetky opatrenia na zabránenie kontaminácii medzi
vzorkami, napríklad oddelenie pozitívnych kontrol od testovaných vzoriek. Musia sa uplatòova normy na kontrolu
kvality, aby nedolo k administratívnym i iným omylom, najmä ak ide o oznaèovanie a dokumentáciu.

Pozitívny výskyt pod¾a § 3 ods. 3 znamená pozitívny výsledok v diagnostických alebo skríningových testoch, ktoré sa
vykonali na vzorke, ako sa uvádza v diagramoch.
Ak je prvý skríningový test (IF alebo PCR/FISH) pozitívny, existuje podozrenie kontaminácie baktériovou krúkovitosou a musí sa vykona druhý skríningový test. Ak je druhý skríningový test pozitívny, podozrenie je potvrdené (podozrivý výskyt) a testovanie pod¾a schémy musí pokraèova. Ak je druhý skríningový test negatívny, povauje sa vzorka za nekontaminovanú baktériovou krúkovitosou.
Pozitívna reakcia na IF test pod¾a § 3 ods. 3 sa definuje ako pozitívna reakcia na IF test, ktorá sa potvrdila v druhom
skríningovom teste (PCR/FISH).
Potvrdená prítomnos pod¾a § 4 ods. 1 znamená izolovanie a identifikáciu èistej kultúry Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus s potvrdením patogenity.
1. ZNÁZORNENIE VÝVOJOVÝM DIAGRAMOM
1.1. Schéma urèovania prítomnosti na diagnostikovanie baktériovej krúkovitosti v zemiakových h¾uzách
a v rastlinách zemiaka s príznakmi baktériovej krúkovitosti
Postup testovania sa týka zemiakových h¾úz a rastlín zemiaka s typickými alebo podozrivými príznakmi baktériovej
krúkovitosti zemiaka. Patrí sem rýchly skríningový test, izolácia patogénu z infikovaného cievneho pletiva na diagnostických médiách a pri pozitívnom výsledku identifikácia kultúry ako Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
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Poznámky:
1

) Opis príznakov sa nachádza v bode 2.
) Vhodné testy sú:
 IF test (bod 4),
 test PCR (bod 6),
 test FISH (bod 5).
3
) Hoci je izolovanie patogénu riedením a platòovým rozterom z rastlinného materiálu s typickými príznakmi jasné, kultivovanie môe zlyha v pokroèilých fázach infikovania. Saprofytické baktérie rastúce na infikovanom pletive môu rás ove¾a rýchlejie ako patogén alebo
môu potlaèi jeho rast na izolaènom médiu. Preto sa odporúèa poui naraz neselektívne aj selektívne médiá, ak mono MTNA (bod 8)
alebo biotest (bod 7).
4
) Opis typickej morfológie kolónie sa uvádza v bode 8.
5
) Ak je test izolácie negatívny, ale príznaky ochorenia sú typické, musí sa izolácia zopakova.
6
) Spo¾ahlivá identifikácia èistej kultúry baktériovej krúkovitosti sa dosiahne pouitím testov uvedených v bode 9.
7
) Test patogenity sa uvádza v bode 10.
2

1.2. Schéma na urèenie prítomnosti a identifikáciu baktériovej krúkovitosti vo vzorkách bezpríznakových
zemiakových h¾úz
Princíp
Cie¾om testovacieho postupu je zisti prítomnos skrytých infekcií v zemiakových h¾uzách. Pozitívny výsledok najmenej dvoch skríningových testov zaloených na rôznych biologických princípoch musí dopåòa izolácia patogénu a následne pri izolácii typických kolónií potvrdenie èistej kultúry ako Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Pozitívny výsledok iba jedného zo skríningových testov nie je dostatoèný na to, aby sa vzorka povaovala za podozrivú.
Skríningové testy a izolaèné testy musia umoni prah zistenia prítomnosti 103 a 104 buniek/ml resuspendovaného
peletu, zahròujúci pozitívne kontroly v kadej sérii testov.
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Poznámky:
1

) tandardná ve¾kos vzorky je 200 h¾úz, postup sa dá vak poui aj s meními vzorkami, ak 200 h¾úz nie je k dispozícii.
) Extrakcia patogénu a metódy koncentrácie sa uvádzajú v bode 3.1.
3
) Ak najmenej dva testy zaloené na biologických princípoch sú pozitívne, musí sa vykona izolácia a potvrdenie. Vykoná sa najmenej jeden skríningový test. Ak je tento test negatívny, vzorka sa povauje za negatívnu. Ak je test pozitívny, vyaduje sa druhý alebo ïalie
skríningové testy zaloené na rôznych biologických princípoch s cie¾om overi prvý pozitívny výsledok. Ak druhý alebo ïalie testy sú
negatívne, vzorka sa povauje za negatívnu. Ïalie testy nie sú potrebné.
4
) Imunofluorescenèný (IF) test.
Pre IF skríning sa vdy pouije polyklonálna protilátka, s dodatoènými monoklonálnymi protilátkami je moné získa viac pecifickosti
(bod 4).
5
) Test PCR.
Pouijú sa náleite validované PCR èinidlá a protokoly (bod 6).
6
) Test FISH.
Pouijú sa náleite validované èinidlá a protokoly (bod 5).
7
) Selektívna izolácia.
S médiom MTNA alebo NCP-88 a s pouitím riedenia 1/100 resuspendovaného peletu vzorky je to v mnohých prípadoch vhodná metóda
pre priamu izoláciu baktériovej krúkovitosti. Typické kolónie mono získa tri a desa dní po platòovom roztere. Patogén sa dá èisti
a identifikova. Test si na plné vyuitie svojho potenciálu vyaduje starostlivú prípravu výrezkov pupkových koncov h¾úz, aby sa predilo kontaminácii druhotnými baktériami, ktoré sa spájajú so zemiakovou h¾uzou a sú konkurenènými organizmami baktériovej krúkovitosti na médiu a môu prerás patogén. Ak platòový test zlyhá, izolácia sa musí vykona z rastlín pouitých na biotest (bod 8).
8
) Biotest sa pouíva na izoláciu baktériovej krúkovitosti z peletov zo zemiakového extraktu selektívnym obohatením v rastlinách baklaánu (Solanum melongena). Test si vyaduje optimálne inkubaèné podmienky tak, ako sú uvedené v rámci tejto metódy. Baktérie inhibujúce baktériovú krúkovitos na médiu MTNA alebo NCP-88 do tohto testu najpravdepodobnejie zasahova nebudú (bod 7).
9
) Typická morfológia kolónie sa uvádza v bode 8.
10
) Kultivovanie alebo biotesty môu zlyha z dôvodu konkurencie alebo inhibície saprofytickými baktériami. Ak sa v skríningových testoch
dosiahnu pozitívne výsledky, ale izolaèné testy sú negatívne, zopakujú sa izolaèné testy z toho istého peletu alebo odobratím dodatoèného cievneho pletiva pri pupkovom konci z rozrezaných h¾úz z tej istej vzorky, a ak je to potrebné, testujú sa dodatoèné vzorky.
11
) Spo¾ahlivá identifikácia èistých predpokladaných kultúr baktériovej krúkovitosti sa dosiahne pouitím testov opísaných v bode 9.
12
) Test patogenity sa uvádza v bode 10.
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1.3. Schéma na urèovanie prítomnosti a identifikáciu baktériovej krúkovitosti vo vzorkách bezpríznakových rastlín zemiaka
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Poznámky:
1

) Bod 3.2 pre odporúèanú ve¾kos vzorky.
) Extrakcia patogénu a metódy koncentrácie sa uvádzajú v bode 3.2.
3
) Ak najmenej dva testy zaloené na rôznych biologických princípoch sú pozitívne, musí sa vykona izolácia a potvrdenie.
Vykoná sa najmenej jeden skríningový test. Ak je tento test negatívny, vzorka sa povauje za negatívnu. Ak je tento test pozitívny, vyaduje sa druhý alebo ïalie skríningové testy zaloené na rôznych biologických princípoch s cie¾om overi prvý pozitívny výsledok. Ak
druhý alebo ïalie testy sú negatívne, vzorka sa povauje za negatívnu. Ïalie testy nie sú potrebné.
4
) Test selektívnej izolácie a typická morfológia kolónie sa uvádzajú v bode 8.
5
) IF test sa uvádza v bode 4.
6
) Testy PCR sa uvádzajú v bode 6.
7
) Test FISH sa uvádza v bode 5.
8
) Biotest sa uvádza v bode 7.
9
) Kultivácia alebo biotesty môu zlyha z dôvodu konkurencie alebo inhibície saprofytickými baktériami. Ak sa v skríningových testoch
dosiahnu pozitívne výsledky, ale izolaèné testy sú negatívne, zopakujú sa izolaèné testy, a ak je to potrebné, testujú sa dodatoèné vzorky.
10
) Spo¾ahlivá identifikácia èistých predpokladaných kultúr baktériovej krúkovitosti sa dosiahne pouitím testov opísaných v bode 9.
11
) Test patogenity sa uvádza v bode 10.
2

2. VIZUÁLNE HODNOTENIE PRÍZNAKOV BAKTÉRIOVEJ KRÚKOVITOSTI ZEMIAKA
2.1. Rastliny zemiaka
Príznaky baktériovej krúkovitosti zemiaka môu by zamenite¾né s príznakmi iných chorôb, starnutia alebo
mechanického pokodenia. Vädnutie je spravidla pomalé a spoèiatku sa obmedzuje na okraje listov. Mladé
infikované listy sa èasto naïalej vyvíjajú, ale na infikovaných miestach menej výrazne. Listy tak nadobúdajú
nepravidelný tvar. Listy postihnuté blokovaním cievnych zväzkov stonky, nachádzajúce sa niie na stonke,
majú chlorotické, lté a oranové interkostálne oblasti. Infikované listy a dokonca stonky môu odumrie.
Listy a h¾uzy èasto len zmenia svoju ve¾kos. Príleitostne sa vývin rastlín zastaví.
2.2. Zemiakové h¾uzy
Prvými príznakmi sú jemná sklovitos alebo priesvitnos pletiva bez zmäknutého okolia cievneho systému,
osobitne v blízkosti pupkových koncov. Sfarbenie prstenca cievnych zväzkov na pupkovom konci môe by
oproti normálnemu stavu mierne tmavie. Prvými ¾ahko identifikovate¾nými príznakmi sú ltkasté sfarbenie
prstenca cievnych zväzkov a vytekanie ståpèekov látky syrovitej konzistencie z ciev pri jemnom stlaèení h¾uzy.
Tento výluèok obsahuje milióny baktérií. V tomto tádiu sa môe objavi hnednutie cievneho pletiva. Tieto príznaky sa najprv môu obmedzova na jednu èas prstenca, nemusí to vak by nevyhnutne pri pupkových
koncoch, a postupne sa môu rozirova na celý prstenec. S postupujúcou infekciou dochádza k rozkladu
cievnych pletív, vonkajia vrstva zásobného pletiva sa môe odde¾ova od vnútornej vrstvy. V pokroèilých tádiách infekcie sa na povrchu h¾úz objavujú priehlbiny, ktoré majú èasto èerveno-hnedé sfarbenie okrajov.
Druhotné napadnutie h¾úz hubami alebo baktériami môe tieto príznaky prekry a rozlíenie pokroèilejích
tádií tohto ochorenia od ostatných hnilobných ochorení sa môe sai.
3. PRÍPRAVA VZORIEK
3.1. Zemiakové h¾uzy
 tandardná ve¾kos vzorky je 200 h¾úz na kadý test. Intenzívnejí odber vzoriek znamená viac testov na
vzorkách tejto ve¾kosti. Väèie poèty h¾úz vo vzorke povedú k inhibícii alebo zloitej interpretácii výsledkov.
Postup sa vak môe bez akostí uplatni aj na vzorky s menej ako 200 h¾uzami, keï je k dispozícii menej
h¾úz.
 Overenie vetkých metód na urèovanie prítomnosti opísaných niie sa zakladá na testovaní vzoriek
200 h¾úz.
 Extrakt zemiaka, ktorý sa uvádza niie, sa môe poui aj na urèovanie prítomnosti hnedej hniloby zemiaka (Ralstonia solanacearum).
Nepovinné predbené spracovanie, ktoré predchádza príprave vzorky:
Pri èistení h¾úz sa pouije vhodný dezinfekèný prostriedok (zlúèeniny chlóru, ak sa má poui test PCR s cie¾om odstráni prípadnú patogénnu DNA) a èistiaci prostriedok medzi kadou vzorkou. H¾uzy sa nechajú na
vzduchu vyschnú. Tento èistiaci postup je uitoèný (nie je vak povinný) predovetkým pre vzorky s nadbytoèným obsahom pôdy a tie vtedy, keï sa má vykona test PCR alebo priama izolácia.
3.1.1. Èistým a dezinfikovaným skalpelom alebo noom na zeleninu sa odstráni upka h¾uzy na jej pupkovom
konci, aby bolo vidie cievne pletivo. Z cievneho pletiva na pupkovom konci kadej h¾uzy sa opatrne vyree malý kúsok, pritom je potrebné dba na to, aby sa vyrezalo èo najmenej necievneho pletiva.
Akéko¾vek h¾uzy s podozrivými príznakmi baktériovej krúkovitosti sa odloia a testujú sa oddelene.
Ak sa poèas odoberania na pupkovom konci h¾uzy objavia podozrivé príznaky baktériovej krúkovitosti, mala by sa vykona vizuálna prehliadka tejto h¾uzy po narezaní pri pupkovom konci. Vetky odrezané h¾uzy s podozrivými príznakmi by sa mali suberizova (zahojenie reznej rany) najmenej dva dni pri
izbovej teplote a potom uskladni v chlade v karanténnych podmienkach (pri teplote 4 a 10 oC), pokia¾
sa neskonèia vetky testy. Vetky h¾uzy vo vzorke (vrátane h¾úz s podozrivými príznakmi) by sa mali
uchováva pod¾a èasti B.
3.1.2. Výrezky pupkových koncov h¾úz sa umiestnia do nepouitých jednorazových nádob, ktoré sa dajú uzatvori alebo utesni (pri opätovnom pouití sa nádoby musia dôkladne vyèisti a dezinfikova pomocou
chlórových zlúèenín). Výrezky pupkových koncov h¾úz by sa mali spracova pokia¾ mono èo najskôr.
Ak to nie je moné, skladujú sa v nádobe bez pridania tlmivého roztoku, ochladené nie dlhie ako 72
hodín alebo pri izbovej teplote nie dlhie ako 24 hodín. Suenie a suberizácia (zahojenie reznej rany) výrezkov, ako aj rast saprofytov poèas skladovania môu by prekákou pri urèovaní prítomnosti baktérie, ktorá spôsobuje baktériovú krúkovitos.
3.1.3. Výrezky pupkových koncov h¾úz sa spracujú jedným z týchto postupov:
a) zaliatím sa prekryjú výrezky dostatoèným mnostvom (pribline 40 ml) extrakèného tlmivého roztoku (dodatok 3) a vloia sa do rotaènej trepaèky (50 a 100 otáèok za minútu) na tyri hodiny pri laboratórnej teplote niej ako 24 oC alebo na 16 a 24 hodín pri 4 a 10 oC alebo
b) výrezky sa zhomogenizujú s dostatoèným mnostvom (pribline 40 ml) extraèného tlmivého roztoku
(dodatok 3) buï v mixéri (napr. Waring alebo Ultra Thurax), alebo drvením v utesnenom jednorazovom
maceraènom vrecúku (napr. Stomacher alebo Bioreba strong guage polythene, 150 mm × 250 mm;

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7.

sterilizované oiarením) s pouitím gumeného kladivka alebo vhodného drviaceho zariadenia (napr.
Homex).
Nebezpeèenstvo kríovej kontaminácie vzoriek je vysoké, keï sa vzorky homogenizujú pomocou mixéra. Prijmú sa opatrenia, aby sa predilo vytváraniu aerosólu alebo preliatiu poèas extrakèného
procesu. Zabezpeèí sa, aby sa pre kadú vzorku pouili èerstvo sterilizované èepele mixéra a nádoby.
Ak sa má poui test PCR, je potrebné zabráni akémuko¾vek prenosu DNA na nádobách alebo drviacom zariadení. Ak sa má poui PCR, odporúèa sa drvenie v jednorazových vrecúkach a pouitie
jednorazových skúmaviek.
Dekantuje sa supernatant. Ak je nadmerne kalný, preèistí sa buï nízkou rýchlosou odstreïovania
(pri odstredivej sile nie väèej ako 180 g poèas desiatich minút pri teplote medzi 4 a 10 oC), alebo vákuovou filtráciou (40 a 100 µm), filter sa premyje dodatoèným (~10 ml) extrakèným tlmivým roztokom (dodatok 3).
Skoncentruje sa bakteriálna frakcia odstreïovaním pri odstredivej sile 7 000 g poèas 15 minút (alebo 10 000 g poèas 10 minút) pri teplote medzi 4 a 10 oC a supernatant sa vyleje tak, aby sa neporuil
vzniknutý pelet.
Pelet sa resuspenduje v 1,5 ml peletového tlmivého roztoku (dodatok 3). Pouije sa 500 µl na test pre
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, 500 µl na test pre Ralstonia solanacearum a 500 µl na
archiváciu. Do koneènej koncentrácie 10 a 25 % (objem/objem) sa pridá sterilný glycerín ku kadému podielu, pretrepe sa a skladuje pri teplote 16 a 24 oC (nieko¾ko týdòov) alebo pri teplote 68
a 86 oC (nieko¾ko mesiacov). Poèas testovania sa uchovávajú testované alikvotné podiely pri teplote
4 a 10 oC.
Opakované zmrazovanie a rozmrazovanie sa neodporúèa.
Ak sa poaduje preprava extraktu, je nevyhnutné zabezpeèi dodanie v chladiacom boxe v èasovom
rozpätí 24 a 48 hodín.
Je nevyhnutné, aby sa so vetkými pozitívnymi kontrolami a vzorkami Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus zaobchádzalo oddelene, aby nedolo ku kontaminácii. Platí to pre podloné sklíèka
pre IF test a pre vetky testy.

3.2. Rastliny zemiaka
Na urèenie prítomnosti skrytých populácií Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sa odporúèa testova
kompozitné vzorky. Postup sa môe bez akostí uplatni na kompozitné vzorky a do mnostva 200 èastí
stonky. (Keï sa uskutoèòujú prieskumy, mali by sa zaklada na tatisticky reprezentatívnej vzorke skúmanej
rastlinnej populácie.)
3.2.1. Èistým dezinfikovaným noom alebo záhradníckymi nonicami sa odoberú 1 a 2 cm segmenty zo
spodnej èasti kadej stonky, tesne nad úrovòou pôdy.
Segmenty stonky sa krátko dezinfikujú 70 % etanolom a okamite sa usuia na hodvábnom papieri.
Segmenty stonky sa vloia do uzatvorenej sterilnej nádoby v súlade s nasledujúcimi postupmi odoberania vzoriek.
3.2.2. Segmenty stonky sa spracujú pod¾a jedného z týchto postupov:
a) segmenty sa zalejú dostatoèným mnostvom (pribline 40 ml) extrakèného tlmivého roztoku (dodatok 3) a vloia sa do rotaènej trepaèky (50 a 100 otáèok za minútu) na tyri hodiny pri laboratórnej
teplote niej ako 24 oC alebo na 16 a 24 hodín pri 4 a 10 oC alebo
b) segmenty sa okamite spracujú drvením v pevnom maceraènom vrecúku (napr. Stomacher alebo
Bioreba strong guage polythene) s náleitým mnostvom extrakèného tlmivého roztoku (dodatok 3)
s pouitím gumeného kladivka alebo vhodného drviaceho zariadenia (napr. Homex). Ak to nie je moné, uchovajú sa segmenty stoniek ochladené nie dlhie ako 72 hodín alebo pri izbovej teplote nie dlhie ako 24 hodín.
3.2.3. Supernatant sa dekantuje po usadzovaní poèas 15 minút.
3.2.4. Ïalie èistenie extraktu alebo koncentrácie bakteriálnej frakcie sa spravidla nevyaduje, ale dá sa dosiahnu filtráciou alebo odstreïovaním pod¾a bodov 3.1.4 a 3.1.6.
3.2.5. Neriedený alebo koncentrovaný extrakt zo vzorky sa rozdelí na dve rovnaké èasti. Jedna èas sa uchová
poèas testovania pri teplote 4 a 10 oC a druhá èas sa uskladní pomocou 10 a 25 % (objem/objem) sterilného glycerínu pri teplote 16 a 24 oC (nieko¾ko týdòov) alebo pri teplote 68 a 86 oC (nieko¾ko
mesiacov), ak sa vyaduje ïalie testovanie.

4. IF TEST
Princíp
Pouitie IF testu ako základného skríningového testu sa odporúèa kvôli jeho preukázanej schopnosti dosiahnu poadované prahy.
Keï sa IF test pouíva ako hlavný skríningový test a jeho výsledok je pozitívny, test PCR alebo test FISH sa musí vykona ako doplnkový skríningový test. Keï sa IF test pouíva ako doplnkový skríningový test a jeho výsledok je pozitívny, vyadujú sa ïalie testy na doplnenie analýzy v súlade s vývojovým diagramom.
Keï sa pouíva IF test ako hlavný skríningový test, vdy sa pouíva polyklonálna protilátka. Pri pozitívnom výsledku
IF testu s polyklonálnou protilátkou môu ïalie skríningy vzorky s monoklonálnou protilátkou poskytnú viac pecifickosti, ale môu by tie menej citlivé.
Pouijú sa protilátky k referenènému kmeòu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Odporúèa sa, aby sa titer
urèil pre kadú novú dávku protilátok. Titer sa definuje ako najvyie riedenie, pri ktorom nastane optimálna reakcia
pri testovaní suspenzie obsahujúcej 105 a 106 buniek na 1 ml homologického kmeòa Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus a s pouitím vhodného konjugátu fluorescenèného izotiokyanátu (FITC) pod¾a odporúèania výrobcu.
Surové polyklonálne alebo monoklonálne protilátky by mali ma titer IF najmenej 1 : 2000. Poèas testovania by sa
protilátky mali pouíva v pracovnom riedení (riedeniach) blízkom alebo na úrovni titra. Pouívajú sa overené protilátky.
Test by sa mal vykona na èerstvo pripravených extraktoch vzoriek. Ak je to potrebné, môe sa úspene vykona na
extraktoch uskladnených v glyceríne pri teplote 68 a 86 oC. Glycerín sa dá zo vzorky odstráni pridaním 1 ml peletového tlmivého roztoku (dodatok 4), opätovným odstreïovaním poèas 15 minút pri odstredivej sile 7 000 g a resuspendácii v rovnakom objeme peletového tlmivého roztoku. Nie je to nevyhnutné, najmä ak sa vzorky upevnia na podloných sklíèkach nahrievaním nad plameòom (bod 4.2).
Pripravia sa osobitné podloné sklíèka s kontrolným homologickým kmeòom alebo s iným referenèným kmeòom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus v suspenzii zemiakového extraktu pod¾a dodatku 2 a prípadne v tlmivom
roztoku.
Prirodzene infikované pletivo (udriavané v lyofilizovanej forme alebo zmrazené pri teplote 16 a 24 oC) by sa malo
vyui, ak je to moné, na prípravu pozitívnej kontroly na rovnakom podlonom sklíèku.
Ak ide o negatívne kontroly, pouijú sa alikvotné podiely extraktu vzorky, ktoré mali pri predchádzajúcom testovaní
negatívny výsledok.
Pouijú sa viacjamkové podloné sklíèka, pod¾a monosti s desiatimi jamkami s minimálnym priemerom 6 mm.
Kontrolný materiál sa testuje rovnakým spôsobom ako vzorky.
4.1. Podloné sklíèka sa pripravia jedným z týchto postupov:
a) Pri peletoch s relatívne malým krobovým sedimentom:
Odmeraný tandardný objem (15 µl je postaèujúci pre jamku s priemerom 6 mm  pri väèích jamkách je
potrebné poui zodpovedajúci väèí objem) 1/100 riedeného resuspendovaného zemiakového peletu do
prvej jamky. Následne sa pipetou nanesie podobný objem nezriedeného peletu (1/1) do zostávajúcich jamiek v rade. Ïalí rad mono poui ako duplikát alebo pre druhú vzorku, ako je znázornené na obrázku 1.
b) Pre iné pelety:
Pripravia sa decimálne riedenia (1/10 a 1/100) resuspendovaného peletu v peletovom tlmivom roztoku.
Odmeraný tandardný objem (15 µl je postaèujúci pre jamku s priemerom 6 mm  pri väèích jamkách je
potrebné poui zodpovedajúci väèí objem) resuspendovaného peletu a z kadého riedenia sa nanesú pipetou na rad jamiek. Ïalí rad mono poui ako duplikát alebo pre druhú vzorku, ako je znázornené na
obrázku 2.
4.2. Kvapky sa nechajú vyschnú pri teplote okolitého prostredia alebo zohriatím na teplotu 40 a 45 oC. Baktériové bunky sa fixujú na podlonom sklíèku buï zahriatím (15 minút pri 60 oC) nad plameòom 95 % etanolu, alebo pod¾a pecifických pokynov od dodávate¾ov protilátok.
Ak je to potrebné, mono fixované sklíèka uskladni zmrazené vo vysuenej schránke, a to, ak je to moné, èo
na najkratí èas (maximálne tri mesiace) pred ïalím testovaním.
4.3. Postup pri IF
a) Pri príprave podloného sklíèka pod¾a bodu 4.1 a):
Pripraví sa sada dvojnásobných riedení protilátky v pufri IF. V prvej jamke by mala by 1/2 titra (T/2),
v ostatných 1/4 titra (T/4), 1/2 titra (T/2), titer (T) a dvojnásobok titra (2T).
b) Pri príprave podloného sklíèka pod¾a bodu 4.1 b):
Pripraví sa pracovné riedenie protilátky v tlmivom roztoku IF. Pracovné riedenie ovplyvní pecifickos.

Obrázok 1: Príprava podloného sklíèka postupom pod¾a bodov 4.1 a) a 4.3 a)
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Obrázok 2: Príprava podloného sklíèka pod¾a bodov 4.1 b) a 4.3 b)
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4.3.1. Podloné sklíèka sa uloia na vlhký papier. Vetky testovacie jamky sa úplne pokryjú riedeniami protilátky. Objem protilátky nanáaný na kadú jamku musí prinajmenom zodpoveda objemu naneseného extraktu.
Nasledujúci postup by sa mal vykona vtedy, ak dodávatelia protilátok neposkytli pecifické pokyny.
4.3.2. Podloné sklíèka na vlhkom papieri sa nechajú zakryté poèas 30 minút pri teplote okolitého prostredia
(18 a 25 oC).
4.3.3. Z kadého podloného sklíèka sa opatrne strasú kvapky a podloné sklíèka sa opatrne opláchnu tlmivým roztokom IF. Preplachujú sa pä minút v tlmivom roztoku IF-Tween (dodatok 3) a potom pä minút
v tlmivom roztoku IF. Je potrebné zabráni vytváraniu aerosólu alebo prenosu kvapôèok, ktoré by mohli spôsobi kríovú kontamináciu. Prebytoèná vlhkos sa starostlivo odstráni pijavým papierom.
4.3.4. Podloné sklíèka sa poloia na vlhký papier. Testovacie jamky sa pokryjú riedením konjugátu FITC pouitým na stanovenie titra. Objem konjugátu nanáaný na jamky musí zodpoveda objemu aplikovanej
protilátky.
4.3.5. Podloné sklíèka na vlhkom papieri sa nechajú zakryté poèas 30 minút pri teplote okolitého prostredia
(18 a 25 oC).
4.3.6. Kvapky konjugátu sa opatrne strasú z podloného sklíèka. Opláchnu sa a prepláchnu rovnako ako
v bode 4.3.3.
Prebytoèná vlhkos sa starostlivo odstráni.
4.3.7. Na kadú jamku sa napipetuje 5 a 10 µl 0,1 M roztoku glycerínu tlmeného fosfátom (dodatok 3) alebo
komerèná krycia kvapalina na udranie signálu a priloí sa krycie sklíèko.
4.4. Hodnotenie testu IF
4.4.1. Podloné sklíèka sa prezrú pod epifluorescenèným mikroskopom s filtrami vhodnými pre excitáciu
FITC, pod olejovou alebo vodnou imerziou pri zväèení 500 a 1 000. Kadé políèko sa mikroskopicky
prezrie v dvoch navzájom kolmých priemeroch a tie po obvode. Pri vzorkách, v ktorých sa nenachádzajú iadne bunky alebo len malý poèet buniek, sa preskúma najmenej 40 mikroskopických polí.

Najprv sa prezrú podloné sklíèka s pozitívnou kontrolou. Bunky musia jasne fluoreskova a by úplne
sfarbené pri urèenom titri protilátky alebo pracovnom riedení. Test IF (bod 4) sa pri odlinom sfarbení
musí zopakova.
4.4.2. V testovacích jamkách podloných sklíèok sa pozorujú jasne fluoreskujúce bunky s charakteristickou
morfológiou Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Intenzita fluorescencie musí by rovnaká
alebo lepia ako pozitívny kontrolný kmeò pri rovnakom riedení protilátky. Na bunky s neúplným sfarbením alebo so slabou fluorescenciou sa neprihliada.
Ak existuje akéko¾vek podozrenie z kontaminácie, test sa musí zopakova. Tento prípad môe nasta,
ak vetky podloné sklíèka v ari vykazujú pozitívne bunky v dôsledku kontaminácie tlmivého roztoku
alebo ak sa pozitívne bunky nachádzajú (mimo jamiek podloných sklíèok) na krycej vrstve podloného
sklíèka.
4.4.3. Existuje viacero problémov súvisiacich so pecifickosou imunofluorescenèného testu. Neiaduce populácie fluoreskujúcich buniek s atypickou morfológiou a saprofytických baktérií spôsobujúcich kríové reakcie s ve¾kosou a morfológiou podobnou baktériovej krúkovitosti sa pravdepodobne vyskytnú v peletoch výrezkov pupkovitých koncov h¾úz a segmentov stoniek.
4.4.4. Prihliada sa iba na fluoreskujúce bunky s typickou ve¾kosou a morfológiou pri titri alebo pracovnom
riedení protilátok pod¾a bodu 4.3.
4.4.5. Vyhodnotenie výsledkov testu IF:
a) Ak sa nájdu jasne fluoreskujúce bunky s charakteristickou morfológiou, odhadne sa priemerný poèet typických buniek na mikroskopické pole a vypoèíta sa poèet typických buniek na 1 ml resuspendovaného peletu (dodatok 4).
Výsledok testu IF sa hodnotí ako pozitívny pri vzorkách s najmenej 5 × 103 typických buniek na 1 ml
resuspendovaného peletu. Vzorka sa povauje za potenciálne kontaminovanú a vyaduje sa ïalie
testovanie.
b) Výsledok testu IF sa hodnotí ako negatívny pri vzorkách s menej ako 5 × 103 buniek na 1 ml resuspendovaného peletu a vzorka sa povauje za negatívnu. Ïalie testovanie sa nevyaduje.
5. TEST FISH
Princíp
Keï sa test FISH (fluorescenèná hybridizácia in situ) pouíva ako prvý skríningový test a má pozitívny výsledok, musí
sa vykona test IF ako druhý povinný skríningový test. Keï sa test FISH pouíva ako druhý skríningový test a má pozitívny výsledok, vyaduje sa ïalie testovanie pod¾a vývojového diagramu na dokonèenie diagnostiky.
Pouijú sa overené pecifické oligopróby Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (dodatok 7). Predbené testovanie touto metódou by malo umoni opakovate¾né urèenie prítomnosti najmenej 103 a 104 buniek Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na 1 ml pridaných do extraktov vzoriek, ktoré boli predtým testované s negatívnym výsledkom.
Nasledujúci postup by sa mal pod¾a monosti vykona na èerstvo pripravenom extrakte vzorky, ale dá sa úspene vykona na extrakte vzorky, ktorý bol uchovaný v glyceríne pri teplote 16 a 24 oC alebo 68 a 86 oC.
Ak ide o negatívne kontroly, pouijú sa alikvotné podiely extraktu vzorky, ktoré boli predtým testované s negatívnym
výsledkom pre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
Ak ide o pozitívne kontroly, pripravia sa suspenzie s obsahom 105 a 106 buniek na 1 ml Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (napr. kmeò NCPPB 4053 alebo PD 406) v 0,01 M fosfátového tlmivého roztoku (PB) z 3- a 5-dòovej
kultúry (dodatok 2). Osobitne sa pripravia kontrolné podloné sklíèka s homologickým kmeòom alebo iným referenèným kmeòom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus v suspenzii zemiakového extraktu pod¾a dodatku 2.
Pouitie eubakteriálnej oligopróby s oznaèením FITC umoòuje kontrolova proces hybridizácie, pretoe sfarbí vetky eubaktérie prítomné vo vzorke.
Kontrolný materiál sa testuje rovnakým spôsobom ako vzorka.
5.1. Fixovanie zemiakového extraktu
Nasledujúci test sa zakladá na Wullings et al. (1998):
5.1.1. Pripraví sa fixaèný roztok (dodatok 7).
5.1.2. Pipetou sa nanesie 100 µl z kadého extraktu vzorky do Eppendorfovej skúmavky a odstreïuje sa pri
odstredivej sile 7 000 g poèas ôsmich minút.
5.1.3. Odoberie sa supernatant a rozpustí sa pelet v 500 µl fixatívu pripraveného < 24 hodín vopred. Pretrepe
sa a inkubuje cez noc pri teplote 4 oC.
Ako fixatív mono poui aj 96 % etanol. V takomto prípade sa pelet opísaný v bode 5.1.2 rozpustí
v zmesi pozostávajúcej z 50 µl 0,01 M PB a 50 µl 96 % etanolu. Zmiea sa pretrepaním a inkubuje pri
teplote 4 oC poèas 30 a 60 minút.

5.1.4. Poèas ôsmich minút sa odstreïuje pri odstredivej sile 7 000 g, odoberie sa supernatant a resuspenduje
sa pelet v 75 µl 0,01M PB (dodatok 3).
5.1.5. Nanesie sa 16 µl fixaèných suspenzií na èisté multitestovacie podloné sklíèko, ako znázoròuje obrázok
3. Dve rôzne neriedené vzorky sa aplikujú na kadé sklíèko a pouije sa 10 µl na vytvorenie riedenia
1 : 100 (v 0,01 M PB). Zvyný roztok vzorky (49 µl) mono uskladni pri teplote 20 oC po pridaní 1 objemovej jednotky 96 % etanolu. Ak skúka FISH vyaduje opakovanie, odstráni sa etanol odstredením
a pridá sa rovnaké mnostvo 0,01 M PB (zmiea sa pretrepaním).
Obrázok 3: Usporiadanie podloného sklíèka pre test FISH
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5.1.6. Podloné sklíèka sa nechajú usui na vzduchu (alebo v suièke pri teplote 37 oC) a zafixujú sa flambovaním.
V tomto tádiu mono postup prerui a s hybridizáciou pokraèova nasledujúci deò. Podloné sklíèka
by sa mali uloi na suchom mieste, chránené pred prachom, pri izbovej teplote.
5.2. Predhybridizácia a hybridizácia
5.2.1. Pripraví sa lyzozýmový roztok s obsahom 10 mg lyzozýmu (Sigma L-6876) v 10 ml tlmivého roztoku
(100 mM Tris-HCl, 50 mM EDTA, pH 8,0). Tento roztok mono uskladni, ale sa môe zmrazi a rozmrazi len raz. Kadá vzorka sa pokryje pribline 50 µl lyzozýmového roztoku a inkubuje sa poèas desiatich
minút pri izbovej teplote. Potom sa namoèia podloné sklíèka jeden raz do demineralizovanej vody a vysuia sa pomocou filtraèného papiera.
Iná monos: v kadej jamke sa pridá namiesto lyzozýmu do tlmivého roztoku 50 µl proteinázy K 40 a
400 µg ml1 (20 mM Tris-HCl, 2mM CaCl2, pH 7,4) a inkubuje sa pri teplote 37 oC poèas 30 minút.
5.2.2. Bunky sa dehydratujú postupným ponáraním do etanolu 50 %, 80 % a 96 %, do kadého na jednu minútu. Podloné sklíèka sa usuia na vzduchu v stojane.
5.2.3. Pripraví sa vlhká inkubaèná komora tak, e sa vystelie dno hermetickej katule absorpèným papierom
alebo filtraèným papierom nasiaknutým hybmixom 1x (dodatok 7). Predinkubuje sa katu¾a v hybridizaènej peci pri teplote 55 oC poèas najmenej desiatich minút.
5.2.4. Pripraví sa hybridizaèný roztok (dodatok 7) v mnostve 45 µl na kadé podloné sklíèko a predinkubuje
sa poèas piatich minút pri teplote 55 oC.
5.2.5. Podloné sklíèka sa umiestnia na platòu zohriatu na teplotu 45 oC a nanesie sa 10 µl hybridizaèného
roztoku na kadú zo 4 jamiek na podlonom sklíèku (sklíèkach).
5.2.6. Kadé podloné sklíèko sa zakryje dvoma krycími sklíèkami (24 × 24 mm) tak, aby v nich nezostal
vzduch. Tieto podloné sklíèka sa umiestnia do predhriatej vlhkej komory a hybridizujú sa cez noc
v peci pri teplote 55 oC v tme.
5.2.7. Pripravia sa tri kadièky s obsahom 1 l ultraèistej vody (UPW), 1 l 1x hybmixu (334 ml 3x hybmixu a 666
ml UPW) a 1 l 1/2x hybmixu (167 ml 3x hybmixu a 833 ml UPW). Kadá z nich sa predinkubuje vo vodnom kúpeli pri teplote 55 oC.
5.2.8. Krycie sklíèka sa odstránia z podloných sklíèok a podloné sklíèka sa uloia na stojan.
5.2.9. Odstráni sa zvyok sondy inkubovaním poèas 15 minút v kadièke s 1x hybmix pri teplote 55 oC.

5.2.10. Driak podloného sklíèka sa presunie do umývacieho roztoku 1/2 hybmix a inkubuje sa poèas ïalích 15 minút.
5.2.11. Podloné sklíèka sa krátko ponoria do UPW a poloia sa na filtraèný papier. Prebytoèná vlhkos sa odstráni tak, e povrch sa opatrne pokryje filtraèným papierom. Napipetuje sa 5 a 10 ìl roztoku krycej
kvapaliny na udranie signálu (napr. Vectashield, Vecta Laboratories, CA, USA alebo jej ekvivalent) na
kadú jamku a ve¾ké krycie sklíèko (24 × 60 mm) sa poloí cez celé podloné sklíèko.
5.3. Hodnotenie testu FISH
5.3.1. Podloné sklíèka sa okamite preskúmajú mikroskopom prispôsobeným na epifluorescenènú mikroskopiu pri zväèení 630 alebo 1 000x pod olejovou imerziou. S filtrom vhodným na fluorescenèný izotiokyanát (FITC) sa eubakteriálne bunky (vrátane väèiny gram negatívnych buniek) vo vzorke sfarbia
na fluorescenènú zelenú. S pouitím filtra pre tetrametylrodamín-5-izotiokyanát, Cy3-sfarbené bunky
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sa ukáu ako fluorescenèné èervené. Morfológia buniek sa
porovná s morfológiou pozitívnych kontrol. Bunky musia by jasne fluoreskujúce a úplne sfarbené.
Test FISH (bod 9.4) sa musí zopakova, ak je sfarbenie odliné. Kadé pole sa mikroskopicky prehliadne vo dvoch navzájom kolmých priemeroch a taktie po obvode. Pri vzorkách, ktoré neukazujú iadny
alebo ukazujú len malý poèet buniek, sa preskúma najmenej 40 mikroskopických polí.
5.3.2. V testovacích jamkách podloných sklíèok sa pozorujú jasne fluoreskujúce bunky s charakteristickou
morfológiou Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Intenzita fluorescencie musí by rovnaká alebo lepia ako intenzita fluorescencie pozitívneho kontrolného kmeòa. Na bunky s neúplným sfarbením
alebo so slabou fluorescenciou sa neprihliada.
5.3.3. Ak existuje podozrenie na akúko¾vek kontamináciu, test sa musí zopakova. Tento prípad môe nasta,
keï vetky podloné sklíèka v dávke ukazujú pozitívne bunky kvôli kontaminácii tlmivého roztoku alebo keï sa zistia pozitívne bunky (mimo jamiek podloných sklíèok) na krycej vrstve podloného sklíèka.
5.3.4. Existuje viacero problémov súvisiacich so pecifickosou testu FISH. Môu sa objavi neiaduce populácie fluoreskujúcich buniek s atypickou morfológiou a saprofytické baktérie spôsobujúce kríové reakcie s ve¾kosou a morfológiou podobnou Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, je to vak menej èasté ako v IF teste, v peletoch pupkovitých koncov h¾úz a segmentov stoniek.
5.3.5. Do úvahy sa berú len fluoreskujúce bunky s typickou ve¾kosou a morfológiou (bod 5.3.2).
5.3.6. Vyhodnotenie výsledkov testu FISH:
a) Platné výsledky testu FISH sa dosiahnu, ak sa nájdu jasnozeleno fluoreskujúce bunky s ve¾kosou
a morfológiou typickou pre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus s pouitím filtra FITC a jasnoèerveno fluoreskujúce bunky s pouitím rhodaminového filtra vo vetkých pozitívnych kontrolách, avak v iadnej negatívnej kontrole. Ak sa zistia jasno fluoreskujúce bunky s charakteristickou
morfológiou, odhadne sa priemerný poèet typických buniek na kadé mikroskopické pole a vypoèíta
sa poèet typických buniek na 1 ml resuspendovaného peletu (dodatok 4). Vzorky s najmenej 5 × 103
typických buniek na 1 ml resuspendovaného peletu sa povaujú za potenciálne kontaminované. Vyaduje sa ïalie testovanie. Vzorky s menej ako 5 × 103 typických buniek na 1 ml resuspendovaného
peletu sa povaujú za negatívne.
b) Test FISH je negatívny, ak sa jasnoèerveno fluoreskujúce bunky s ve¾kosou a morfológiou typickou
pre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus nenájdu s pouitím rhodaminového filtra za predpokladu, e typické jasnoèerveno fluoreskujúce bunky sa nájdu v preparátoch pozitívnych kontrol
s pouitím rhodaminového filtra.
6. TEST PCR
Princípy
Ak sa test PCR (polymerázová reazová reakcia) pouíva ako základný skríningový test a má pozitívny výsledok, test
IF sa musí vykona ako druhý povinný skríningový test. Ak sa test PCR pouíva ako druhý skríningový test a má pozitívny výsledok, vyaduje sa ïalie testovanie pod¾a vývojového diagramu na dokonèenie diagnostiky.
Plné vyuitie tejto metódy ako základného skríningového testu sa odporúèa len vtedy, ak sa získala pecializovaná
expertíza.
Predbené testovanie touto metódou by malo umoni opakovate¾né urèenie prítomnosti 103 a 104 buniek Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na 1 ml, pridaných do extraktov vzoriek, ktoré sa predtým testovali s negatívnym
výsledkom. Optimalizaèné experimenty sú iaduce na dosiahnutie maximálnych úrovní citlivosti a pecifickosti vo
vetkých laboratóriách.
Pouívajú sa validované èinidlá a protokoly PCR. Pod¾a monosti sa vyberie metóda s internou kontrolou.
Prijmú sa potrebné opatrenia s cie¾om zabráni kontaminácii vzorky cie¾ovou DNA. Test PCR by mali vykona skúsení
odborníci v pecializovaných laboratóriách molekulárnej biológie s cie¾om minimalizova monos kontaminácie cie¾ovou DNA.

S negatívnymi kontrolami (na extrakciu DNA a procedúry PCR) by sa vdy malo zaobchádza ako s koneènými vzorkami v procedúre, aby bolo zrejmé, èi dolo k nejakému prenosu DNA.
Do testu PCR by sa mali zaradi tieto negatívne kontroly:
 extrakt vzorky, ktorý sa predtým testoval s negatívnym výsledkom pre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus,
 kontroly tlmivých roztokov pouívaných na extrakciu baktérie a DNA zo vzorky,
 reakèná zmes urèená na PCR.
Mali by sa zaradi aj tieto pozitívne kontroly:
 alikvotné podiely resuspendovaných peletov, ku ktorým sa pridala Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(dodatok 2),
 suspenzia 106 buniek virulentného izolátu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na 1 ml redest H2O (napr.
NCPPB 2140 alebo NCPPB 4053),
 ak je to moné, pouite aj DNA získanú z pozitívnych vzoriek pri vykonávaní testu PCR.
S cie¾om predís potenciálnej kontaminácii sa pripravia pozitívne kontroly v prostredí oddelenom od prostredia,
v ktorom sú vzorky na testovanie.
Extrakty vzoriek by mali by zbavené pôdy. V niektorých prípadoch by sa mohlo odporúèa pripravi extrakcie z umytých zemiakov, ak sa majú poui protokoly PCR.
6.1. Metódy èistenia DNA
Vzorky pozitívnych a negatívnych kontrol sa pouijú pod¾a opisu uvedeného v predchádzajúcom texte.
Kontrolný materiál sa pripraví rovnakým spôsobom ako vzorky.
Na èistenie cie¾ovej DNA je k dispozícii celá kála metód komplexných substrátov vzoriek s cie¾om odstráni
inhibítory PCR a ïalie enzymatické reakcie a koncentrova cie¾ovú DNA v extrakte vzorky.
Nasledujúca metóda sa optimalizovala na pouitie s validovanou metódou PCR, ktorá sa uvádza v dodatku 6.
6.1.a) Metóda pod¾a Pastrika (2000)
1. Napipetuje sa 220 µl lyzaèného tlmivého roztoku (100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl [pH 8,0], 1 mM
EDTA [pH 8,0]) do 1,5 ml Eppendorfovej skúmavky.
2. Pridá sa 100 µl extraktu vzorky a vloí sa do ohrievacieho bloku alebo vodného kúpe¾a s teplotou
95 oC na 10 minút.
3. Skúmavka sa poloí na ¾ad na pä minút.
4. Pridá sa 80 µl koncentrovaného roztoku lyzozýmu (50 mg lyzozýmu na ml v 10 mM Tris-HCl, pH 8,0)
a inkubuje sa pri teplote 37 oC poèas 30 minút.
5. Pridá sa 220 µl Easy DNA® roztoku A (Invitrogen), dobre sa premiea pretrepaním a inkubuje sa pri
teplote 65 oC poèas 30 minút.
6. Pridá sa 100 µl Easy DNA® roztoku B (Invitrogen), riadne sa pretrepe tak, aby zrazenina v skúmavke
vo¾ne obiehala a vzorka bola rovnomerne viskózna.
7. Pridá sa 500 µl chloroformu a pretrepe sa tak, aby sa viskozita zníila a zmes bola homogénna.
8. Odstreïuje sa s odstredivou silou 15 000 g poèas 20 minút pri teplote 4 oC, aby sa oddelili fázy a vytvorilo sa rozhranie.
9. Horná fáza sa premiestni do novej Eppendorfovej skúmavky.
10. Pridá sa 1 ml 96 % etanolu (20 oC), krátko sa pretrepe a inkubuje sa na ¾ade poèas desiatich minút.
11. Odstreïuje sa s odstredivou silou 15 000 g poèas 20 minút pri teplote 4 oC a odstráni sa etanol z peletu.
12. Pridá sa 500 µl 80 % etanolu (20 oC) a premiea sa obrátením skúmavky.
13. Odstreïuje sa s odstredivou silou 15 000 g poèas desiatich minút pri teplote 4 oC, pelet sa uchová
a odstráni sa etanol.
14. Pelet sa nechá usui na vzduchu alebo vákuovým odsávaním.
15. Pelet sa resuspenduje v 100 µl sterilnej UPW a nechá sa pri izbovej teplote poèas najmenej 20 minút.
16. Uchováva sa pri teplote 20 oC, a kým sa nebude poadova pre PCR.
17. Akáko¾vek biela zrazenina sa odstredí ku dnu a pouije sa 5 µl supernatantu obsahujúceho DNA pre
PCR.
6.1.b) Iné metódy
Uplatni mono aj iné metódy extrakcie DNA (napr. Qiagen DNeasy Plant Kit) pod podmienkou, e sa
preukázala ich rovnaká úèinnos v èistení DNA od kontrolných vzoriek obsahujúcich 103 a 104 patogénnych buniek na 1 ml.

6.2. PCR
6.2.1. Pripravia sa testové a kontrolné izoláty DNA pre PCR v súlade s validovaným protokolom (dodatok 6).
Pripraví sa jedno decimálne riedenie z extraktu vzorky DNA (1 : 10 v UPW).
6.2.2. Pripraví sa vhodná reakèná zmes PCR v prostredí zbavenom akejko¾vek kontaminácie v súlade s uverejneným protokolom (dodatok 6). Validovaný protokol PCR je multiplex PCR reakciou zahròujúcou
internú kontrolu PCR.
6.2.3. Pridá sa 5 µl extraktu DNA na 25 µl reakènej zmesi PCR v sterilných PCR skúmavkách.
6.2.4. Vytvorí sa vzorka negatívnej kontroly, ktorá obsahuje iba reakènú zmes PCR, a namiesto vzorky sa pridá ultraèistá voda UPW z rovnakého zdroja, ako sa pouila v reakènej zmesi PCR.
6.2.5. Skúmavky sa vloia do toho istého termocykléra, ktorý sa pouil v predbenom testovaní, a spustí sa
náleitý optimalizovaný program PCR (dodatok 6).
6.3. Analýza produktu PCR
6.3.1. Produkty PCR sa analyzujú pomocou agarózovej gélovej elektroforézy. Nanesie sa aspoò 12 µl reakènej
zmesi s amplifikovanou DNA, zmieanou s 3 µl nanáacieho tlmivého roztoku (dodatok 6), do 2,0 %
(hmotnos/objem) agarózového gélu a uvedú sa pod napätie s hodnotou 5 a 8 V/cm
v tris-octanovom-EDTA (TAE) tlmivom roztoku (dodatok 6). Pouije sa prísluný tandard DNA, napr.
100 bp ladder.
6.3.2. Na odhalenie fragmentov DNA sa pouije sfarbenie etidiumbromidom (0,5 mg/l) poèas 30 a 45 minút,
prièom sa dodriavajú náleité opatrenia na zaobchádzanie s týmto mutagénom.
6.3.3. Sfarbenie amplifikovaných produktov PCR s oèakávanou ve¾kosou (dodatok 6) sa pozoruje v géli pod
krátkovlnným UV iarením (napr. ë = 302 nm) a zaznamenajú sa výsledky.
6.3.4. Vo vetkých nových nálezoch/prípadoch sa overí autentickos produktu PCR vykonaním restrikènej
analýzy zvyku vzorky amplifikovanej DNA, a to inkubovaním pri optimálnej teplote a poèas optimálnej
doby s pouitím vhodnej restrikènej endonukleázy a tlmivého roztoku (dodatok 6). tiepny profil fragmentov sa vyhodnocuje pomocou agarózovej gélovej elektroforézy pod¾a postupu opísaného vyie
a pozoruje sa charakteristické usporiadanie fragmentov po enzymatickej reakcii pod krátkovlnným UV
iarením a po sfarbení etidiumbromidom a porovná sa so tiepenou a netiepenou pozitívnou kontrolou.
Vyhodnotenie výsledkov testu PCR:
Test PCR je negatívny, ak sa nezistí prítomnos pecifického amplikónu PCR Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus s oèakávanou ve¾kosou v danej vzorke, ale sa zistí vo vetkých vzorkách pozitívnych kontrol (pri
testoch multiplex PCR so pecifickými primermi vnútornej kontroly pre rastlinu: druhý produkt PCR s oèakávanou ve¾kosou sa musí amplifikova pri danej vzorke).
Test PCR je pozitívny, ak sa zistí prítomnos pecifického produktu PCR Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus s oèakávanou ve¾kosou, a ak je to potrebné, s oèakávaným usporiadaním po restrikènej analýze, pod
podmienkou, e sa neamplifikuje pri iadnej z negatívnych kontrol. Spo¾ahlivé potvrdenie pozitívneho výsledku mono získa aj zopakovaním testu s druhým súborom primerov PCR (bod 9.3).
Je moné ma podozrenie na inhibíciu PCR, ak sa oèakávaný produkt PCR získa zo vzorky pozitívnej kontroly
s obsahom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus vo vode, ale negatívne výsledky sa získajú z pozitívnych kontrol s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus v zemiakovom extrakte. V testoch multiplex PCR
s internými kontrolami PCR sa inhibícia reakcie prejavuje, keï sa nedosiahne iadny z dvoch amplikónov.
Je moné ma podozrenie na kontamináciu, ak sa oèakávaný produkt PCR získa pri jednej alebo viacerých negatívnych kontrolách.
7. BIOTEST
Predbené testovanie s touto metódou by malo umoni reprodukovate¾né zistenie 103 a 104 kolónotvorných buniek
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na 1 ml pridaných do vzorkových extraktov, ktoré boli v predchádzajúcich testoch negatívne (dodatok 2).
Najvyiu citlivos zistenia mono oèakáva, ak sa pouije èerstvo pripravený vzorkový extrakt a podmienky na optimálny rast. Metóda sa môe úspene poui aj pri extraktoch, ktoré boli uskladnené zamrazením za prítomnosti glycerínu pri teplote od 68 do 86 oC.
Niektoré odrody baklaánu predstavujú výborné selektívne obohacovacie médium pre rast Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, dokonca aj pri neprítomnosti symptómov, a tie umoòujú výborný potvrdzovací test.
Podmienky rastu by mali by optimálne, aby sa zníilo nebezpeèenstvo chybných negatívnych výsledkov testu.
Podrobnosti o pestovaní rastlín na test sú uvedené v dodatku 8.

7.1. Rozdelí sa celý zostávajúci podiel resuspendovaného peletu vzorky z bodu 3.1.6 alebo 3.2.5 medzi rastliny
baklaánu pomocou jednej z niie uvedených metód (7.3 alebo 7.4). Pouijú sa len rastliny v rastovej fáze 2 a
3 pravého listu. Aby sa zabezpeèilo úplné vyuitie resuspendovaného peletu, ako aj úèinné naoèkovanie, postupy uvedené niie si budú vyadova 15 a 25 rastlín baklaánov na kadú vzorku.
7.2. Rastliny baklaánu sa jeden a dva dni pred oèkovaním nepolievajú, aby sa zníilo ich vnútorné napätie.
7.3. Naoèkovanie pozdåneho rezu.
7.3.1. Rastlina baklaánu sa uchopí medzi dva prsty a napipetuje sa kvapka (asi 5 a 10 µl) rozptýleného peletu na stonku medzi klíène listy a prvý list.
7.3.2. Skalpelom sa urobí do stonky prieèny rez asi 1 cm dlhý, pribline do håbky 2/3 hrúbky stonky, poènúc
od kvapky oèkovaného peletu.
7.3.3. Rez sa uzavrie sterilnou vazelínou z injekènej striekaèky.
7.4. Naoèkovanie injekènou striekaèkou.
Stopky rastlín baklaánu sa naoèkujú presne nad klíènymi listami pomocou injekènej striekaèky vybavenej
hypodermickou ihlou (najmenej 23 G). Vzorka sa rozdelí medzi rastliny baklaánu.
7.5. Ako pozitívna kontrola sa naoèkuje pä rastlín s tekutou kultúrou s koncentráciou 105 a 106 buniek na 1 ml
známej kultúry Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, a ak je to moné, sa pouije aj prirodzene infikované pletivo zemiakovej h¾uzy (bod 4) za pouitia tej istej oèkovacej metódy (7.3 alebo 7.4).
7.6. Ako negatívna kontrola sa naoèkuje pä rastlín sterilným peletovým tlmivým roztokom za pouitia tej istej oèkovacej metódy (7.3 alebo 7.4).
7.7. Rastliny sa inkubujú v karanténnych zariadeniach poèas tyroch týdòov pri teplote 18 a 24 oC. Rastliny sa
inkubujú pri dostatoènom svetle a vysokej vlhkosti (70 a 80 %) a zalievajú sa tak, aby nedochádzalo k podmokaniu alebo vädnutiu v dôsledku nedostatku vody. Bunky baktériovej krúkovitosti odumierajú pri teplotách
nad 30 oC a optimálna teplota predstavuje 21 oC. Aby sa zabránilo kontaminácii, inkubujú sa rastliny s pozitívnou a negatívnou kontrolou na jasne oddelených èastiach v skleníku alebo v miestnosti na pestovanie, alebo v obmedzenom priestore sa zabezpeèí prísne oddelenie medzi jednotlivými postupmi. Ak musia by rastliny
k rôznym vzorkám inkubované v tesnej blízkosti, oddelia sa vhodným spôsobom zamedzujúcim ich priamemu
styku. Pri prihnojovaní, zalievaní, kontrole a iných manipuláciách sa musí dáva ve¾ký pozor, aby nedolo ku
vzájomnej kontaminácii. Je potrebné, aby sa skleníky a miestnosti na pestovanie udriavali chránené pred
kodlivým hmyzom, ktorý môe prenies baktériu zo vzorky na vzorku.
7.8. Po týdni sa zaènú pravidelne sledova symptómy. Vypoèíta sa poèet rastlín, na ktorých sa prejavujú symptómy Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, ktoré spôsobujú vädnutie listov na rastlinách baklaánu,
ktoré sa môe zaèa buï okrajovým, alebo medziilovým ochabnutím. Zvädnuté pletivá sa najprv sfarbujú do
tmavozelena alebo sa na nich vytvárajú kvrny, pred odumieraním èasto blednú. Medziilové vädnutie má
maz¾avý vodou nasiaknutý vzh¾ad. Odumierajúce tkanivo má èasto svetlolté okraje. Rastliny nemusia by
màtve; èím dlhie je obdobie, kým sa zaèínajú objavova symptómy, tým vyia je monos preitia. Rastliny
môu infekciu prekona. Mladie rastliny baklaánu sú aj voèi mením populáciám Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ove¾a citlivejie ako starie rastliny, preto sa odporúèa poui rastliny pred dosiahnutím
rastovej fázy tretieho pravého listu.
Vädnutie môe by taktie vyvolané aj populáciami iných baktérií èi húb, ktoré sú v pletivách h¾úz zemiaka
prítomné. Patrí medzi ne Ralstonia solanacearum, Erwinia carotovora supsp. carotovora a Erwinia carotovora
subsp. atroseptica, Phoma exigua var. foveata, ako aj populáciami saprofytických baktérií. Predovetkým Erwinia chrysanthemi môe spôsobi symptómy na listoch a vädnutie, ktoré je ve¾mi podobné symptómom baktériovej krúkovitosti. Jediný rozdiel spoèíva v sèernaní stoniek pri infekciách Erwinia chrysanthemi. Ïalie
vädnutie sa od vädnutia spôsobeného Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus dá odlíi, pretoe dochádza k rýchlemu vädnutiu celých listov alebo celých rastlín. Rovnako mono pripravi farbenie pod¾a Grama: týmto testom sa odlíi baktériová krúkovitos od Erwinia spp.
7.9. Hneï ako sa zaènú prejavova symptómy na rastlinách baklaánu, mala by sa zabezpeèi opätovná izolácia
pomocou èastí zvädnutého listového tkaniva alebo tkaniva stonky z rastlín (bod 3.1.3 v súvislosti s maceráciou). Povrch listov a stoniek baklaánu sa dezinfikuje potretím 70-percentným etanolom. Uskutoèní sa test
IF alebo test PCR z macerátu rastliny baklaánu a z neho sa izoluje patogén na vhodnom (selektívnom) médiu
(bod 8). Rovnako sa môe pripravi farbenie pod¾a Grama (dodatok 9). Identifikujú sa èisté kultúry predpokladanej Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a potvrdí sa patogenita (body 9 a 10).
7.10. Za urèitých podmienok, najmä keï rastové podmienky nie sú optimálne, môe baktériová krúkovitos v rastlinách baklaánu preíva v podobe latentnej infekcie a tyri týdne po naoèkovaní. Ak sa po tyroch týdòoch nepozorujú iadne symptómy, uskutoènia sa IF/PCR testy na zmieanej vzorke z centimetrových èastí
stonky kadej testovanej rastliny, ktoré sa odoberú nad miestom oèkovania. Ak je test pozitívny, mala by sa
zabezpeèi opätovná izolácia na vhodnom (selektívnom) médiu pod¾a postupu v bode 8. Identifikujú sa èisté
kultúry predpokladanej baktériovej krúkovitosti a potvrdí sa patogenita (body 9 a 10).

Vyhodnotenie výsledkov biotestu:
Platné výsledky biotestu sa získajú, ak sa na rastlinách s pozitívnou kontrolou prejavujú typické symptómy, baktériu mono opätovne izolova z týchto rastlín a neprejavujú sa iadne symptómy pri negatívnych kontrolách.
Biotest je negatívny, ak testované rastliny nie sú infikované baktériovou krúkovitosou a pod podmienkou, e baktériová krúkovitos sa zistí pri pozitívnych kontrolách.
Biotest je pozitívny, ak sú testované rastliny infikované baktériou baktériovej krúkovitosti.
8. IZOLÁCIA Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Diagnóza je kompletná len vtedy, ak je baktéria Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus izolovaná, následne
identifikovaná (bod 9) a jej prítomnos potvrdená testom patogenity (bod 10). Hoci je baktériová krúkovitos citlivým
organizmom, mono ju izolova z pletív vykazujúcich príznaky infekcie.
Môu ju vak prerás rýchlorastúce saprofytické baktérie, a preto sú priame izolácie z peletu pochádzajúceho z h¾úz
zemiaka alebo stonkového tkaniva (bod 3.1.6 alebo 3.2.5) zloité. Priamu izoláciu baktériovej krúkovitosti mono
uskutoèni pomocou selektívneho média a primeraného riedenia resuspendovaného peletu z výrezkov pupkových
koncov alebo stoniek zemiakov.
Uskutoènia sa izolácie zo vetkých symptomatických zemiakových h¾úz alebo èastí stoniek a z rastlín baklaánu, pri
ktorých sa neprejavili iadne symptómy, ale test IF/PCR zo zmieanej vzorky bol pozitívny (bod 7.10). Ak je to potrebné, mono maceráciu stoniek rastlín baklaánu vykona pod¾a postupov uvedených v bode 3.1.3.
Ako pozitívne kontroly sa pripravia decimálne riedenia zo suspenzie s 106 cfu baktériovej krúkovitosti na 1 ml (napr.
NCPPB 4053 alebo PD 406). Aby sa vylúèila akáko¾vek monos kontaminácie, pozitívne kontroly sa pripravia úplne
oddelene od vzoriek urèených na testovanie.
Pre kadú novopripravenú dávku selektívneho média by sa mala jeho vhodnos pre rast patogénu otestova predtým,
ako sa pouije na testovanie bených vzoriek.
Kontrolný materiál sa otestuje rovnakým spôsobom ako pri vzorke.
8.1. Selektívny platòový rozter
8.1.1. Zo 100 µl alikvotného podielu vzorky resuspendovaného rajèiakového peletu alebo miazgy baklaánu
sa pripravia desanásobné riedenia v peletovom pufri (dodatok 3).
8.1.2. Izolácia z neriedeného peletu obyèajne nie je úspená z dôvodu vysokých rastových poiadaviek baktériovej krúkovitosti a konkurenèného pôsobenia saprofytov. Keïe baktéria je obyèajne prítomná
v rozsiahlych populáciách v infikovaných tkanivách, saprofyty sa obyèajne môu riedením odstráni,
zatia¾ èo patogén zostáva. Preto sa odporúèa vytvori riedenia 1/100 a 1/10000 zo 100 µl kadej zo
vzoriek a tie naoèkova na médium MTNA alebo médium NCP-88 (dodatok 5) (pri pouití Petriho misiek
s priemerom 90 mm, pre misky s alternatívnou ve¾kosou upravte mnostvo), pomocou nanáaèiek
(hokejkového tvaru) a techniky platòového nanáania.
Alternatívna stratégia spoèíva v nanesení poèiatoèného alikvotného podielu 100 µl zemiakového peletu
na prvú platnièku s agarom pomocou nanáaèky a potom presunú nanáaèku na druhú platnièku
s agarom, rozptýli akýko¾vek zvyok z nanáaèky; nakoniec zopakova tento postup pri tretej platnièke, a tak zabezpeèi efekt riedenia na platnièke pomocou nanáaèky.
8.1.3. Platnièky sa inkubujú na tmavom mieste pri teplote 21 a 23 oC.
8.1.4. Poèiatoèné preskúmanie platnièiek vrátane platnièiek s pozitívnou kontrolou a vyhodnotenie rastu
pravdepodobne tvoriacich sa kolónií baktériovej krúkovitosti sa zaène po troch dòoch a následne sa
vyhodnocuje rast kolónií po piatich, siedmich alebo desiatich dòoch.
8.2. Èistenie podozrivých kolónií
Preoèkovávanie pravdepodobne tvoriacich sa kolónií Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus by malo
prebieha na médiách YGM pri naoèkovaní rastlín baklaánu a/alebo následnej identifikácii; malo by sa tak
urobi predtým, ako sa zaène na platnièkách prejavova intenzívny rast, t. j. najlepie po troch a piatich
dòoch.
8.2.1. Kolónie s pravdepodobnou Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sa naoèkujú na jedno z nasledujúcich ivných médií (vzorce sú uvedené v dodatku 5):
 ivný dextrózový agar (len pre subkultúry),
 kvasnicovo-glukózový peptónový agar,
 kvasnicový agar s výluhom minerálnych solí.
Poèas a desiatich dní sa inkubuje pri teplote 21 a 24 oC.
Baktériová krúkovitos rastie pomaly, zvyèajne v priebehu desiatich dní vytvára bodové, smotanovo
sfarbené a kupolovité kolónie.

8.2.2. Kultúra sa opätovným rozterom preèistí.
Subkultúrou mono rýchlos rastu zlepi. Typické kolónie sú smotanovo a slonovinovobielo sfarbené, výnimoène lté, okrúhle, na povrchu hladké, kupolovito vyhnuté, majú hubovo-roztekavú konzistenciu s uceleným okrajom a zvyèajne majú priemer od 1 do 3 mm.
Jednoduché farbenie pod¾a Grama (dodatok 9) môe pomôc pri výbere kolónií na ïalie testovanie.
8.2.3 Identifikujú sa predpokladané bakteriálne kultúry (bod 9) a uskutoèní sa test patogenity (bod 10).
9. IDENTIFIKÁCIA
Pomocou najmenej dvoch z nasledujúcich testov zaloených na rozlièných biologických princípoch sa identifikujú
èisté kultúry izolátov podozrivých na prítomnos baktériovej krúkovitosti.
V potrebných prípadoch sa zahrnú pre kadý uskutoèòovaný test známe referenèné kmene.
9.1. Nutrièné a enzymatické identifikaèné testy
Urèia sa nasledujúce fenotypické vlastnosti, ktoré sú veobecne prítomné alebo neprítomné v baktériovej
krúkovitosti, na základe metód pod¾a Lelliotta a Steada (1987), Klementa a kol. (1990), bez uvedenia autora
(1987).
Vetky médiá by sa mali inkubova pri 21 oC a po iestich dòoch by sa mali preskúa. Ak nebudú rás, inkubujú sa ïalích 20 dní.
Vetky testy musia obsahova známe kontroly s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. V nutrièných
a fyziologických testoch by sa mali poui oèkovacie kultúry zo subkultúr vypestovaných na ivných agaroch.
Morfologické porovnávanie sa musí vykonáva s kultúrami vypestovanými na ivných dextrózových agaroch.
Testy
oxidaèno-fermentaèný test (O/F)

Oèakávaný výsledok
Inertný alebo slabo oxidatívny

aktivita oxidázy



rast pri 37 C



aktivita ureázy



hydrolýza eskulínu

+

o

hydrolýza krobu

 alebo slabá

tolerancia 7 % NaCl



tvorba indolu



katalázová aktivita

+

tvorba H2S



vyuitie citranov



skvapalòovanie elatíny



kyselina glycerolová



kyselina z laktózy

 alebo slabá

kyselina z ramnózy



kyselina z glycerínu



farbenie pod¾a Grama (dodatok 9)

+

9.2. Imunofluorescenèný test (IF test)
a) Pripraví sa suspenzia s koncentráciou pribline 106 buniek na 1 ml tlmivého roztoku IF (dodatok 3).
b) Pripraví sa séria dvojnásobného riedenia prísluného antiséra / protilátky.
c) Pouije sa metóda IF (bod 4).
d) Pozitívny test IF sa dosiahne, ak je IF titer bakteriálnej kultúry vzorky ekvivalentný s titrom pozitívnej kontroly.
9.3. Polymerázová reazová reakcia (test PCR)
a) Pripraví sa suspenzia pribline 106 buniek na 1 ml tlmivého roztoku.
b) Zahreje sa 100 µl bunkovej suspenzie v uzavretých skúmavkách v termobloku alebo vo vodnom kúpeli pri
teplote 100 oC na 4 minúty. Ak je to potrebné, pomôc môe pridanie èerstvo pripraveného NaOH s koneè-

nou koncentráciou 0,05 M na získanie bunkového lyzátu. Vzorky sa môu následne uloi pri teplote 16 a
24 oC, a kým nebudú potrebné.
c) Aplikujú sa vhodné postupy PCR na amplifikáciu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus pecifických
produktov PCR (napr. Pastrik, 2000; pozri dodatok 4; Li a de Boer, 1995; Mills a kol., 1997; Pastrik a Rainey, 1999; Schaad a kol., 1999).
d) Pozitívna identifikácia Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus sa dosiahne, ak majú produkty PCR
rovnakú ve¾kos a zhodný restrikèný profil, ako má pozitívna kontrola z referenèného kmeòa.
9.4. Fluorescenèná hybridizácia in situ (test FISH)
a) Pripraví sa suspenzia pribline 106 buniek na 1 ml UPW.
b) Pouije sa metóda FISH (bod 5).
c) Pozitívny test FISH sa dosiahne, ak sa rovnaké reakcie dosiahnu pri kultúre aj pri pozitívnej kontrole.
9.5. Profilovanie mastných kyselín (FAP)
a) Kultúra sa pestuje na tryptikázovom sójovom agare (Oxoid) 72 hodín pri teplote 21 oC.
b) Uskutoènia sa prísluné postupy FAP (Janse, 1991; Stead, 1992).
c) Pozitívny test FAP sa dosiahne, ak je profil predpokladanej kultúry totoný s profilom pozitívnej kontroly.
Prítomnos charakteristických mastných kyselín je 15:1 Anteiso A, 15:0 Iso, 15:0 Anteiso, 16:0 Iso, 16:0
a 17:0 Anteiso je vysoko indikaèná pre baktériovú krúkovitos. Ostatné rody ako Curtobacterium, Arthrobacter a Micrococcus tie obsahujú niektoré z týchto kyselín, ale 15:1 Anteiso A je vzácna v týchto baktériách, ale vyskytuje sa u vetkých Clavibacter spp. na úrovni medzi 1 a 5 %. V baktériovej krúkovitosti je
hodnota obyèajne okolo 5 %.
9.6. BOX-PCR
a) Pripraví sa suspenzia pribline 106 buniek na 1 ml UPW.
b) Tento test sa aplikuje pod¾a daného postupu (Smith et al., 2001).
10. POTVRDZOVACÍ TEST
Test patogenity sa musí vykona ako koneèné potvrdenie diagnózy Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a pre
zhodnotenie virulencie kultúr identifikovaných ako Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
10.1. Pripraví sa oèkovacia látka pribline z 106 buniek na 1 ml peletového tlmivého roztoku z trojdòových kultúr
z izolátu, ktorý sa má testova, ako aj vhodnú pozitívnu kontrolu kmeòa Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
10.2. Naoèkuje sa pä a desa stoniek baklaánu mladých semenáèov v rastovej fáze tretieho pravého listu (bod
7.3 alebo 7.4).
10.3. Inkubuje sa pri teplote 18  24 oC pri dostatoènom svetle a relatívne vysokej vlhkosti s dostatoèným zavlaovaním, aby sa predilo stresu z podmokania alebo sucha (bod 7.7) Pri èistých kultúrach by sa typické
vädnutie malo získa do dvoch týdòov, ale rastliny, ktoré nebudú po tomto období preukazova symptómy
(bod 7.8), by sa mali inkubova a do troch týdòov pri teplotách prospievajúcich rastu baklaánov, ale nepresahujúcich teplotu 25 oC (dodatok 8). Ak sa po troch týdòoch príznaky tohto ochorenia neprejavia, kultúra sa nemôe potvrdi ako patogénna forma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
10.4. Odstránením sa izoluje zo symptomických rastlín èas stonky asi 2 cm nad bodom oèkovania. Pokraèuje sa
a rozptýli sa v malom mnostve sterilnej destilovanej vody alebo 50 mM fosfátového tlmivého roztoku (dodatok 3). Patogén sa izoluje zo suspenzie nanáaním nieko¾kých riedení na ivné pôdy MTNA a YPGA (dodatok 5), inkubuje sa po dobu troch a piatich dní pri teplote 21 a 23 oC a pozoruje sa tvorba kolónií typických pre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
Dodatok 1
Laboratóriá zapojené do optimalizácie a validácie protokolov
Laboratórium

Miesto

Krajina

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Viedeò a Linz

Rakúsko

Departement Gewasbescherming

Merelbeke

Belgicko

Plantedirektoratet

Lyngby

Dánsko

Central Science Laboratory

York

Anglicko

Scottish Agricultural Science Agency

Edinburg

kótsko

Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Unité de Bactériologie

Angers

Francúzsko

Laboratoire National de la Protection des Végétaux, Station de Quarantaine de la Pomme de Terre

Le Rheu

Francúzsko

Biologische Bundesanstalt

Kleinmachnow

Nemecko

Pflanzenschutzamt Hannover

Hannover

Nemecko

State Laboratory

Dublin

Írsko

Plantenziektenkundige Dienst

Wageningen

Holandsko

Norwegian Crop Research Institute, Plant Protection Centre

Aas

Nórsko

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Lisabon

Portugalsko

Nacionalni institut za biologijo

¼ub¾ana

Slovinsko

Centro de Diagnostico de Aldearrubia

Salamanca

panielsko

Dodatok 2
Príprava pozitívnych a negatívnych kontrol pre skríningové testy výrezkov v PCR/IF a FISH
Vyrobí sa 72-hodinová kultúra virulentného kmeòa Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (NCPPB 4053 alebo
PD 406) na základnom médiu SMSA a resuspenduje sa v 10 mM fosforeènanovom tlmivom roztoku, aby sa dosiahla
koncentrácia buniek pribline 2 × 108 na 1 ml. To sa obyèajne dosiahne pomocou slabo zakalenej suspenzie, ktorá je
ekvivalentná s optickou denzitou 0,20 pri 600 nm.
Odstránia sa kue¾ovité výrezky pupkových koncov z 200 h¾úz pochádzajúcich z produkcie odrody s bielou upkou,
o ktorej je známe, e neobsahuje Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
Pupkové konce sa upravia ako obyèajne a pelet sa resuspenduje v 10 ml peletového tlmivého roztoku.
Pripraví sa desa sterilných 1,5 ml mikroskúmaviek s 900 µl resuspendovaného peletu.
Umiestni sa 100 µl suspenzie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus do prvej mikroskúmavky a pretrepe sa.
Vytvoria sa decimálne úrovne kontaminácie pomocou ïalieho riedenia v ïalích piatich mikroskúmavkách.
es kontaminovaných mikroskúmaviek sa pouije ako pozitívne kontroly. tyri nekontaminované mikroskúmavky
sa pouijú ako negatívne kontroly. Mikroskúmavky sa príslune oznaèia.
Pripraví sa alikvotný podiel 100 µl v sterilných mikroskúmavkách s objemom 1,5 ml a získa sa tak devä replík kadej
kontrolnej vzorky. Uskladnia sa pri teplote 16 a 24 oC a do pouitia.
Prítomnos a kvantifikácia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus v kontrolných vzorkách by sa mala najskôr
potvrdi pomocou testu IF.
Pre test PCR sa uskutoèní extrakcia DNA zo vzoriek pozitívnej a negatívnej kontroly pre kadú sériu testovaných vzoriek.
Pre testy IF a FISH sa uskutoènia skúky na vzorkách pozitívnej a negatívnej kontroly pri kadej sérii testovaných
vzoriek.
Pri skúkach IF, FISH a PCR sa Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus musí identifikova v kultúrach najmenej
106 a 104 buniek/ml pozitívnych kontrol a nesmie by v iadnej negatívnej kontrole.
Dodatok 3
Tlmivé roztoky pre testovacie postupy
VEOBECNÉ PRAVIDLO: Neotvorené sterilizované tlmivé roztoky sa môu skladova a jeden rok.
1. Tlmivé roztoky na extrakciu
1.1. Extrakèný tlmivý roztok (50 mM fosfátový tlmivý roztok, pH 7,0)
Tento tlmivý roztok sa pouíva na extrakciu baktérie z rastlinného tkaniva pomocou homogenizácie alebo pretrepaním.
Na2HPO4 (bezvodný)

4,26 g

KH2PO4

2,72 g

Destilovaná voda

1,00 l

Rozpustia sa prísady, skontroluje sa pH a sterilizuje sa v autokláve pri 121 oC poèas 15 minút.
Dodatoèné zloky môu by uitoèné nasledujúcim spôsobom:
Mnostvo (na L)

Úèel

*

0,5 g

vloèky Lubrol

antivloèkovací prípravok*)

DC silicone antifoam (protipenový prípravok)

protipenové èinidlo )

tetrasodium pyrofosfát

Antioxidant

1,0 g

polyvinylpyrrolidon-40000 (PVP-40)

viazanie inhibítorov PCR

50 g

*

1,0 ml

) Na pouitie pri homogenizaènej extrakènej metóde.

1.2. Peletový tlmivý roztok (10 mM fosfátový tlmivý roztok, pH 7,2)
Tento tlmivý roztok sa pouíva pri resuspendovaní a riedení extraktov výrezkov pupkových koncov zemiakových h¾úz pod¾a koncentrácie do peletu pomocou odstreïovania.
Na2HPO4.12H2O

2,7 g

NaH2PO4.2H2O

0,4 g

destilovaná voda

1,00 l

Rozpustia sa prísady, skontroluje sa pH a sterilizuje sa v autokláve pri 121 oC poèas 15 minút.
2. Tlmivé roztoky pre test IF
2.1. Tlmivý roztok IF [10 mM fosfátový tlmivý roztok NaCl (PBS), pH 7,2]
Tento tlmivý roztok sa pouíva na riedenie protilátok.
Na2HPO4.12H2O

2,7 g

NaH2PO4.2H2O

0,4 g

NaCl

8,0 g

destilovaná voda

1,0 l

Rozpustia sa prísady, skontroluje sa pH a sterilizuje sa v autokláve pri 121 oC poèas 15 minút.
2.2. Tlmivý roztok IF-tween
Tento tlmivý roztok sa pouíva na premývanie podloných sklíèok.
Pridáme 0,1 % tween 20 do tlmivého roztoku IF.
2.3. Glycerín tlmený fosfátom, pH 7,6
Tento tlmivý roztok sa pouíva ako krycia kvapalina v jamkách podloných sklíèok IF na podporu fluorescencie.
Na2HPO4.12H2O

3,2 g

NaH2PO4.2H2O

0,15 g

glycerín

50 ml

destilovaná voda

100 ml

Roztoky krycej kvapaliny sú komerène dostupné napríklad vo Vectashield®
(Vector Laboratories) alebo Citifluor® (Leica).

Dodatok 4
Urèovanie stupòa kontaminácie pri testoch IF a FISH
1. Vypoèíta sa priemerný poèet typických fluoreskujúcich buniek na zorné pole (c).
2. Vypoèíta sa poèet typických fluoreskujúcich buniek v jamke mikroskopického sklíèka (C)
C = c × S/s
kde S = povrchová plocha po¾a viacjamkového podloného sklíèka
s = povrchová plocha po¾a objektívu:
s = ði2/4G2K2
kde I

= koeficient po¾a (v rozsahu 8 a 24 v závislosti od optického typu)

K

= tubusový koeficient (1 alebo 1,25)

G

= zväèenie objektívu (100x, 40x atï.)

3. Vypoèíta sa poèet typických fluoreskujúcich buniek na 1 ml resuspendovaného peletu (N).
N = C × 1000/y × F
kde y

= mnostvo resuspendovaného peletu na kadom poli a

F

= diluèný faktor resuspendovaného peletu.
Dodatok 5

Médiá na izoláciu a kultiváciu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
a) Veobecné médiá rastu
ivný agar (NA)
ivný agar (Difco)

23,0 g

destilovaná voda

1,0 l

Rozpustia sa prísady a sterilizuje sa v autokláve pri 121 oC poèas 15 minút.
ivný dextrózový agar (NDA)
ivný agar Difco bacto s obsahom 1 % monohydrátu D(+) glukózy. Sterilizuje sa v autokláve pri 115 oC
poèas 20 minút.
Kvasnicovo-peptónovo-glukózový agar (YPGA)
kvasnicový extract (Difco)

5,0 g

Peptón bacto (Difco)

5,0 g

monohydrát D(+) glukózy

10,0 g

Bacto-agar (Difco)

15,0 g

destilovaná voda

1,0 l

Rozpustia sa prísady a sterilizuje sa v autokláve pri 121 oC poèas 15 minút.
Kvasnicový výluh s obsahom minerálnych solí (YGM)
kvasnicový extract (Difco)

2,0 g

monohydrát D(+) glukózy

2,5 g

K2HPO4

0,25 g

KH2PO4

0,25 g

MgSO4.7H2O

0,1 g

MnSO4.H2O
NaCl
FeSO4.7H2O

0,015 g
0,05 g
0,005 g

Bacto-agar (Difco)

18 g

Destilovaná voda

1,0 l

V autokláve sa 20 minút sterilizuje 0,5 l celkového objemu média pri 115 oC.
b) Validované selektívne médiá rastu
Médium MTNA
Ak sa neuvádza inak, vetky zloky média pochádzajú z BDH
kvasnicový extract (Difco)

2,0 g

manitol

2,5 g

K2HPO4

0,25 g

KH2PO4

0,25 g

NaCl

0,05 g

MgSO4.7H2O

0,1 g

MnSO4.H2O

0,015 g

FeSO4.7H2O

0,005 g

agar (oxoid è. 1)

16,0 g

destilovaná voda

1,0 l

Rozpustia sa prísady, ustáli sa hodnota pH na 7,2. Po sterilizovaní v autokláve (pri teplote 121 oC poèas 15 minút) sa
ochladí na 50 oC, pridajú sa antibiotiká: trimetoprim 0,06 g, kyselina nalidixínová 0,002 g, amfotericín B 0,01 g.
Zásobné antibiotické roztoky: trimetoprim (Sigma) a kyselina nalidixínová (Sigma) (obidva po 5 mg/ml), v 96 % metanole, amfotericín B (Sigma) (1 mg/ml) v dimethyl sulfoxide. Zásobné roztoky sa sterilizujú cez filter.
Doba pouite¾nosti základného média je tri mesiace. Po pridaní antibiotík je doba trvania pouite¾nosti jeden mesiac
pri skladovaní v chlade.
Médium NCP-88
ivný agar (Difco)

23 g

kvasnicový extract (Difco)

2g

D-manitol

5g

K2HPO4

2g

KH2PO4

0,5 g

MgSO4.7H2O
destilovaná voda

0,25 g
1,0 l

Rozpustia sa prísady, ustáli sa hodnota pH na 7,2. Po sterilizovaní v autokláve a ochladení na 50 oC sa pridajú tieto
antibiotiká: polymyxín B sulfát (Sigma) 0,003 g, kyselina nalidixínová (Sigma) 0,008 g, cycloheximid (Sigma) 0,2 g.
Antibiotiká sa rozpustia v zásobných roztokoch takto: kyselina nalidixínová v 0,01 M NaOH, cykloheximid v 50 % etanole, polymyxín B sulfát v destilovanej vode. Zásobné roztoky sa sterilizujú cez filter.

Doba pouite¾nosti základného média je tri mesiace. Po pridaní antibiotík je doba trvania pouite¾nosti jeden mesiac
pri skladovaní v chlade.
Dodatok 6
Validované PCR protokoly a èinidlá
Predbené testovanie touto metódou by malo umoni reprodukovate¾né zistenie minimálne 103 a 104 buniek Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus na 1 ml vzorkového extraktu.
Predbené testovanie by rovnako nemalo ukáza iadne nesprávne pozitívne výsledky pre súbor vybraných referenèných bakteriálnych kmeòov.
1. Multiplex PCR s internou kontrolou PCR (Pastrik a kol., 2000)
1.1. Oligonukleotidové primery
forward primer PSA-1

5  CTC CTT GTG GGG TGG GAA AA  3

reverse primer PSA-R

5  TAC TGA GAT GTT TCA CTT CCC C  3

forward primer NS-7-F

5  GAG GCA ATA ACA GGT CTG TGA TGC  3

reverse primer NS-8-R

5  TCC GCA GGT TCA CCT ACG GA  3

Predpokladaná ve¾kos produktu PCR z cie¾ovej DNA Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus = 502 bp
(PSA-primer).
Predpokladaná ve¾kos produktu PCR z 18S rRNA internej kontroly PCR = 377 bp (NS-primer).
1.2. Reakèná zmes PCR
Èinidlo

2,5 ìl

1x (1,5 mM MgCl2)

0,25 ìl

0,1 %

d-NTP zmes (20 mM)

0,125 ìl

0,1 mM

Primer PSA-1 (10 ìM)

0,5 ìl

0,2 ìM

Primer PSA-R (10 ìM)

0,5 ìl

0,2 ìM

Primer NS-7-F (10 ìM) 2)

0,1 ìl

0,04 ìM

Primer NS-8-R (10 ìM) 2)

0,1 ìl

0,04 ìM

Taq polymeráza (5U/ ìl) 1)

0,2 ìl

1,0 U

10xPCR tlm. roztok 1) (15 mM MgCl2)
BSA (frakcia V) (10 %)

2

Koneèná koncentrácia

15,725 ìl

sterilné UPW

1

Mnostvo na reakciu

Objem vzorky

5,0 ìl

Celkový objem

25,0 ìl

) Metódy boli validované pomocou Taq polymerázy od Perkin Elmer (AmpliTaq) a Gibco BRL.
) Koncentrácie primerov NS-7-F a NS-8-R boli optimalizované pre extrakciu výrezkov pupkových koncov zemiakových h¾úz pomocou metódy homogenizácie a èistenia DNA pod¾a Pastrika (2000) (bod 6.1.a.). Reoptimalizácia koncentrácií èinidiel sa bude vyadova, ak sa pouije extrakcia potrepaním alebo iné metódy izolácie DNA.

1.3. Reakèné podmienky PCR
Spustí sa nasledujúci program:
1 cyklus:

a)

tri minúty pri teplote 95 oC (denaturácia cie¾ovej DNA)

10 cyklov:

b)
c)
d)

jedna minúta pri teplote 95 oC (denaturácia cie¾ovej DNA)
jedna minúta pri teplote 64 oC (pripájanie primerov)
jedna minúta pri teplote 72 oC (predlovanie kópie)

25 cyklov:

e)
f)
g)

30 sekúnd pri teplote 95 oC (denaturácia cie¾ovej DNA)
30 sekúnd pri teplote 62 oC (pripájanie primerov)
jedna minúta pri teplote 72 oC (predlovanie kópie)

1 cyklus:

h)
i)

pä minút pri teplote 72 oC (koneèné predåenie)
dra pri teplote 4 oC

Tento program je optimalizovaný na pouitie s termocyklérom MJ Research PTC 200. Zmena v trvaní krokov cyklov b)
a g) sa môe vyadova pri pouití iných modelov.
1.4. Restrikèná analýza produktu PCR
Produkty PCR amplifikované z DNA Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sa tiepia restrikènou endonukleázou Bgl II pri teplote 37 oC poèas 30 minút. Vzniknuté fragmenty získané zo pecifického PCR produktu pre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus majú ve¾kosti 282 bp a 220 bp.
2. Príprava nanáacieho tlmivého roztoku
2.1. Bromfenolová modrá (10 %-zásobný roztok)
bromfenolová modrá

5g

destilovaná voda (bidest)

50 ml

glycerín (86 %)

3,5 ml

bromfenolová modrá (2.1)

300 µl

destilovaná voda (redest)

6,2 ml

2.2. Nanáací tlmivý roztok

3. 10x Tris acetát EDTA (TAE) tlmivý roztok, pH 8,0
48,4 g

Tris
¼adová kyselina octová

11,42 ml

EDTA (disodná so¾)

3,72 g

Destilovaná voda

1,00 l

Zriedi sa na 1x pred pouitím.
Tie komerène dostupný (napr. Invitrogen alebo ekvivalent).
Dodatok 7
Validované reagencie pre test FISH
1. Oligopróby
CMS-pecifická próba baktériovej krúkovitosti CY3-01

5  TTG CGG GGC GCA CAT CTC TGC ACG  3

Nepecifická eubakteriálna próba EUB-338-FITC

5  GCT GCC TCC CGT AGG AGT  3

2. Fixatívny roztok
Fixatívum obsahuje paraformaldehyd, ktorý má toxické úèinky, preto je nevyhnutné nasadi si rukavice a nevdychova. Odporúèa sa pracova v digestore.
a) Zahreje sa 9 ml vody molekulárneho gradienta (napr. ultra èistá voda (UÈW) na teplotu asi 60 oC a pridá sa 0,4 g
paraformaldehydu. Paraformaldehyd sa rozpúa po pridaní piatich kvapiek 1N NaOH a mieaním magnetickým
mieadlom.
b) Upraví sa pH na 7,0 pridaním 1 ml 0,1M fosfátového tlmivého roztoku (PB; pH 7,0) a piatich kvapiek 1N HCl. Skontroluje sa pH pomocou indikaèných pásikov a pod¾a potreby sa upraví pomocou HCl alebo NaOH.

V roztokoch s paraformaldehydom sa nepouíva pH-meter.
c) Roztok sa prefiltruje cez 0,22 µm membránový filter, zamedzí sa prístupu prachu a uloí sa pri teplote 4 oC na ïalie pouitie.
Alternatívny fixaèný roztok: 96 % etanol.
3. 3x Hybmix
2,7 M

NaCl

60 mM (pH 7,4)

Tris-HCl

15 mM

EDTA (sterilizované cez filter a v autokláve)
Zriedi sa na 1x, ako sa vyaduje.
4. Hybridizaèný roztok
1x Hybmix
Sódium dodecyl sulfát (SDS)

0,01 %

probe EUB 338

5 ng/ìl

próba CMSCY301

5 ng/ìl

Mnostvá hybridizaèného roztoku sa pripravia na základe výpoètov v tabu¾ke. Pre kadé podloné sklíèko (obsahujúce dve rôzne vzorky dvojmo) treba 90 ìl hybridizaèného roztoku.
Tabu¾ka: Navrhované mnostvá na prípravu hybridizaènej zmesi.
2 podloné sklíèka
sterilná UPW

50,1

8 podloných sklíèok
200,4

3x hybmix

30,0

120,0

1 % SDS

0,9

3,6

próba EUB 338 (100 ng/ìl)

4,5

18,0

próba CMSCY301 (100 ng/ ìl)

4,5

18,0

90,0

360,0

celkový objem (ìl)

Vetky roztoky, ktoré obsahujú oligopróby citlivé na svetlo, sa skladujú na tmavom mieste pri teplote 20 oC. Poèas
pouívania sa chránia pred priamym slneèným svetlom a elektrickým svetlom.
5. 0,1M fosforeènanový tlmivý roztok, pH 7,0
Na2HPO4

8,52 g

KH2PO4

5,44 g

destilovaná voda

1,00 l

Rozpustia sa prísady, skontroluje sa pH a sterilizuje sa v autokláve pri 121 oC poèas 15 minút.
Dodatok 8
Kultivácia rastlín baklaánu
Osivo baklaánu (Solanum melongena) sa vyseje do pasterizovaného kompostu. Semenáèe s plne vyvinutými klíènymi listami (10 a 14 dní staré) sa presadia do kvetináèov s pasterizovaným kompostom.
Baklaány by sa mali pestova v skleníkoch pri zachovaní nasledujúcich klimatických podmienok:

Dåka dòa:
Teplota:

deò:
noc:

Vnímavé odrody baklaánu:

14 hodín alebo prirodzená dåka dòa, ak je väèia
21 a 24 oC
15 oC
Black Beauty
Long Tom
Rima
Balsas
Dodatok 9

Postup pre farbenie pod¾a Grama (upravené pod¾a Huckera) (Doetsch, 1981)

1)

Roztok krytálovej violete
V 20 ml 96-percentného etanolu sa rozpustia 2 g krytálovej violete.
V 80 ml destilovanej vody sa rozpustí 0,8 g oxalátu amónneho.
Obidva roztoky sa zmieajú.
Jódová tinktúra pod¾a Lugola
jód

1g

jodid draselný

2g

destilovaná voda

300 ml

Obidve pevné chemikálie sa zmieajú, spolu sa rozotrú v trecej miske. Pridajú sa do destilovanej vody, nádoba sa
uzavrie a premiea sa.
Safranínový odfarbovací roztok
Zásobný roztok:
safranín O

2,5 g

96 % etanol

100 ml

Zmes sa premiea a odloí sa.
Zriedi sa v pomere 1:10 na pracovnú koncentráciu.
Postup pri farbení
1. Pripraví sa rozter, fixuje sa suením na vzduchu a teplom.
2. Podloné sklíèko sa zaleje roztokom krytálovej violete na jednu minútu.
3. Krátko sa umýva pod teèúcou vodou z vodovodu.
4. Na minútu sa zaleje jódovou tinktúrou pod¾a Lugola.
5. Opä sa umyje pod teèúcou vodou a osuí sa pijavým papierom.
6. Odfarbuje sa buï kvapkaním 96-percentného etanolu a dovtedy, kým sa nevyluèuje farbivo, alebo ponorením
a miernym mieaním v òom poèas 30 sekúnd.
7. Umyje sa pod teèúcou vodou a osuí sa pijavým papierom.
8. Na desa sekúnd sa zaleje safranínom.
9. Opä sa umyje pod teèúcou vodou a osuí sa pijavým papierom.
Gram pozitívne baktérie majú fialovo-modré, Gram negatívne baktérie ruovo-èervené sfarbenie.
1

) Tie mono poui komerène dostupné roztoky a farbiace súpravy.

Èas B
1. Pri kadom podozrivom výskyte získanom z výsledkov skríningového testu, vykonaného pod¾a postupu v èasti A,
pri ktorých sa oèakáva potvrdenie alebo vyvrátenie tvrdenia po dokonèení postupu, sa do dokonèenia tohto postupu musia uchova alebo primerane zakonzervova
 vetky h¾uzy zemiakov a ak je to moné vetky testované rastliny,

 vetky zostávajúce extrakty a dodatoèný pripravený materiál pre skríningové testy, napr. imunofluorescenèné
podloné sklíèka, a
 celá prísluná dokumentácia.
Zadranie zemiakových h¾úz umoní v potrebných prípadoch uskutoèni rôzne testy.
2. Pri pozitívnom potvrdení baktériovej krúkovitosti by sa mali poèas minimálne jedného mesiaca po oznámení postupu pod¾a § 4 ods. 2 zadra alebo primeraným spôsobom zachova
 materiály uvedené v bode 1,
 vzorka infikovaných rastlín baklaánu naoèkovaných extraktom z h¾úz alebo rastlín, a
 izolovaná kultúra baktériovej krúkovitosti.

