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PM 7/119 (1) Ekstrakcja nicieni
Zakres
Niniejszy standard opisuje procedury ekstrakcji nicieni.1.

Zatwierdzenie i nowelizacja
Zatwierdzony we wrześniu 2013 r.

1. Wprowadzenie
W diagnostyce nematologicznej niezbędne jest właściwe pozyskanie nicieni z próbek
roślin i gleby. Najłatwiejszą i najprostszą metodą jest umieszczenie próbki materiału
roślinnego w wodzie, na szalce Petriego i bezpośrednie wyizolowanie nicieni do dalszej
identyfikacji pod mikroskopem. Przeprowadzenie badań zgodnie z tą metodą pozwala
wprawdzie na uzyskanie wyników badań w bardzo krótkim okresie czasu, jest ona
odpowiednia tylko do analizy małych próbek, nie może być poddana standaryzacji, a jej
całkowita skuteczność jest niska. W przypadku próbek gleby nie jest możliwe dokonanie
bezpośredniej obserwacji nicieni z uwagi na obecność gęstych zgrupowań cząstek glebowych.
W przypadku rutynowej diagnostyki, jak ma to miejsce w przypadku agrofagów roślin
podlegających
przepisom
(regulowanych)
konieczne
jest
stosowanie
metod
znormalizowanych pozwalający na wysoki odzysk nicieni dla próbek o różnej charakterystyce.
W tym samym czasie metody te powinny pozwolić tylko na minimalną utratę osobników
i powinny być powtarzalne. W ubiegłych latach wiele metod sprawdzono w ramach porównań
międzylaboratoryjnych organizowanych na poziomie krajowym lub międzynarodowym
(Müller, 1983, Ladeveze i Anthoine, 2010; den Nijs i van den Berg, 2012). Tym niemniej, w
trakcie tych porównań udowodniono, że wyniki badań uzyskiwane przez poszczególne
laboratoria mogą znacznie różnić się od siebie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być
różnice w sprzęcie wykonywanym we własnym zakresie, przystosowania (adaptacje) metody
specyficzne dla różnych laboratoriów oraz zróżnicowane doświadczenie osób obsługujących
sprzęt.
Niestety, nie istnieje jedna metoda idealna dla wszystkich gatunków nicieni we
wszystkich warunkach. Nicienie różnią się w zakresie rozmiarów, ukształtowania powierzchni
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Użycie w niniejszym Standardzie EPPO nazw handlowych odczynników chemicznych lub marek sprzętu nie
pociąga za sobą wykluczenia zastosowania innych odczynników i sprzętu, które także mogą być właściwe.
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i ruchliwości. Próbki gleby i materiału roślinnego wykazują zróżnicowanie w zakresie
zwięzłości i zawartości substancji organicznych. Wybór metody zależy także od celu
ekstrakcji, wymagań odnośnie czasu jej trwania, dostępnego sprzętu, wymaganej skuteczności
oraz preferencji osoby wykonującej ekstrakcję. Istnieje kilka doskonałych przeglądów
powszechnie stosowanych metod ekstrakcji, gdzie także poddano dyskusji silne punkty
i ograniczenia poszczególnych technik (Oostenbrink, 1960; Coolen i D’Herde, 1972; Ayoub,
1980; Southey, 1986; Seinhorst, 1988; Turner, 1998; Hooper i in., 2005; Van Bezooijen,
2006).
Metody ekstrakcji, oprócz analizy bezpośredniej, oparte są pośrednio na jednej
z poniższych zasad lub ich kombinacji:
1. Specyficznej gęstości nicieni (flotacja/odwirowywanie,
sedymentacja);
2. Wielkość i kształt nicieni (przesiewanie);
3. Ruchliwość nicieni (lejek Baermanna, zamgławiarka).

wymywanie

(elutriacja),

Powyższe zasady są przyczyną zróżnicowania poszczególnych metod, takich jak te, które
są rekomendowane przez EPPO w jej Protokołach Diagnostycznych dla nicieni – pasożytów
roślin (tab. 1).
Tabela 1 Metody ekstrakcji nicieni – pasożytów roślin z próbek roślin i gleby zamieszczone
obecnie w Protokołach Diagnostycznych EPPO.
Próbki roślin
nicienie poruszające się

Lejek Baermanna/naczynie Oostenbrinka, zamgławiarka,
inkubacja części roślin

nicienie poruszające się
i nieruchome

Analiza bezpośrednia, maceracja i filtrowanie, maceracja
i flotacja wirówkowa, metoda enzymatyczna

Próbki gleby
nicienie poruszające się

Lejek Baermanna/naczynie Oostenbrinka, flotacja
i przesiewanie, modyfikacja metody Cobba dokonana
przez Flegga, aparat Oostenbrinka

nicienie poruszające się
i nieruchome

Flotacja wirówkowa

Cysty z gleby
gleba sucha

Metoda Baunacke, metoda z użyciem pasków bibuły,
aparat Fenwicka, wirówka Schuilinga

gleba wilgotna lub sucha

Aparat Seinhorsta, flotacja wirówkowa, płuczka z Wye

Zasadniczym celem niniejszego standardu EPPO jest przekazanie wskazówek na temat
właściwego stosowania metod ekstrakcji nicieni – pasożytów roślin z próbek roślin i gleby
wymienionych w Protokołach Diagnostycznych EPPO. Rutynowe czynności wymagają
posiadania standaryzowanych procedur, zwłaszcza, gdy mamy na uwadze zapewnienie jakości
poparte akredytacją. Uwzględniając powyższe, podane instrukcje opisują metody w ich
idealnej formie, tak jak uzgodniono to ze specjalistami będącymi członkami Panelu EPPO
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nt. Diagnostyki Nicieni. Niemniej jednak, w zależności od dostępnego wyposażenia
i doświadczenia w pracach laboratoryjnych, ciągle możliwe są modyfikacje, o ile są one
zgodne z celem Protokołów Diagnostycznych EPPO oraz jakimikolwiek przepisami
odnoszących się do organizmów kwarantannowych. Modyfikacje mogą obejmować takie
parametry jak szybkość i czas trwania odwirowywania, szybkość i czas trwania mieszania lub
średnica oczek sita.
1.1 Wybór metod ekstrakcji
Idealna metoda ekstrakcji powinna pozwolić na pozyskanie wszystkich stadiów
rozwojowych nicieni ze 100% skutecznością, niezależnie od temperatury i rodzaju gleby, a jej
koszty (pracochłonność, sprzęt, woda) powinny być niskie (McSorley, 1987). Niestety, żadna
z istniejących metod nie odpowiada parametrom tej idealnej, stąd laboratoria zmuszone są do
wyboru w każdej sytuacji najwłaściwszej metody (Van Bezooijen, 2006). Chociaż
opublikowano liczne prace dotyczące porównania różnych metod, warunki, ·w których
przeprowadzono te wszystkie badania były bardzo zróżnicowane, stąd trudno wyciągnąć z
nich jednoznaczne wnioski (patrz Oostenbrink, 1960; Ayala i in., 1963; Kimpinski i Welch,
1971; Harrison i Green, 1976; Viglierchio i Schmitt, 1983b; McSorley
i in., 1984; Riggs i in., 1997; Tenente i in., 2007; Vieane i in;. 2007; Bellvert i in., 2008a).
Mimo tego możliwe jest wskazanie pewnych tendencji.
Dla metod opartych na masie nicieni i tempie ich osiadania (sedymentacji),
„krytyczny” jest moment, gdy wystarczająca ilość zanieczyszczeń znalazła się w formie
osadu, lecz większość nicieni znajduje się jeszcze w zawiesinie. Metody, w których
wykorzystuje się przeciwprąd (aparaty Oostenbrinka i Seinhorsta oraz lejki Korta) można
łatwiej kontrolować, niż metody, gdzie nie wykorzystuje się takiego dopływu wody
(dekantacja, metoda Baunacke, aparat Fenwicka), aczkolwiek pierwsza grupa metod wymaga
bardziej kosztownego sprzętu i większych ilości wody. Chociaż szybkość sedymentacji nie
jest problemem w przypadku gleb piaszczystych, stwarza trudności w przypadku gleb
gliniastych lub organicznych. Delikatne cząstki gliny ulegają osadzaniu prawie tak wolno jak
nicienie, co stwarza konieczność poddania dalszym zabiegom (np. przesiewaniu) zawiesiny
po przeprowadzonej dekantacji lub przecedzeniu. Metody flotacji poprzez odwirowywanie,
które wykorzystują różnice w specyficznej gęstości są jedynymi metodami pozwalającymi na
izolację nicieni wolno aktywnych i nieaktywnych. Lecz metody te są selektywne, ponieważ
nie wszystkie nicienie pozostają w stanie zawieszonym w roztworze o określonej gęstości
i nie wszystkie nicienie są odporne na działanie roztworu stosowanego podczas ekstrakcji
(nicienie z rzędu Dorylaimida są stosunkowo wrażliwe) (Van Bezooijen, 2006). Przeciętne
wartości tempa sedymentacji w wodzie dla wybranych nicieni – pasożytów roślin wyższych
podane przez Viglierchio and Schmitta (1983a) są następujące:
Meloidogyne incognita – osobniki młodociane
Heterodera schachtii – osobniki młodociane
Ditylenchus dipsaci – J4
Mesocriconema xenoplax – mieszane stadia
Xiphinema index – J4/osobniki dorosłe

0,3 cm min-1
0,4 cm min-1
0,9 cm min-1
2,6 cm min-1
5,2 cm min-1

W przypadku używania metod opartych na różnicach między rozmiarami i kształtem
nicieni oraz innych cząstek, sita mogą ulegać zapychaniu, jeśli średnica ich oczek jest zbyt
mała (zwłaszcza, gdy gleba zawiera dużą ilość części pylistych), natomiast nicienie zostaną
wymyte i utracone, gdy średnica oczek jest zbyt duża. Zgodnie z pracami Byrda i in. (1976)
oraz McSorley’a i Parrado (1981), średnica oczek wynosząca 45 µm jest zbyt duża, aby
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odłowić niewielkie osobniki młodociane nicieni z rodzajów Meloidogyne, Tylenchus lub
Rotylenchulus. Zalecają oni użycie sit o średnicy oczek 38 µm (Van Bezooijen, 2006).
W wielu laboratoriach używa się zestawu czterech sit o średnicy oczek 50 µm. W ten sposób
nicienie, które przeszły przez pierwsze sito pozostaną na drugim lub kolejnym sicie (patrz
także Oostenbrink, 1954; Seinhorst, 1956).
Metody oparte na ruchliwości nicieni nie pozwalają na odłowienie nicieni wolno
poruszających się, nieaktywnych oraz jaj. Liczba nicieni opuszczających próbkę zależy od
długości trwania ekstrakcji i rodzaju próbki. Skuteczność wychodzenia nicieni zwykle
wzrasta, gdy warstwa ekstrahowanego materiału (muł, korzenie itp.) na bibule lub lejku jest
cienka, a w przypadku materiału roślinnego, gdy próbka zostaje rozdrobniona przed
ekstrakcją, np. przy użyciu miksera. Temperatura otoczenia w laboratorium i temperatura
wody mogą też mieć wpływ na ruchliwość nicieni w próbce, a tym samym na ich liczbę
w końcowej zawiesinie. Optymalna dla ruchliwości nicieni wartość temperatury może różnić
się u poszczególnych gatunków nicieni (McSorley, 1987). Oprócz tego szereg gatunków
nicieni preferuje przemieszczanie się do góry zamiast w dół (negatywna geotaksja), stąd nigdy
nie zostaną one stwierdzone w szalce z wyekstrahowanym materiałem (Bursaphelenchus
cocophilus, nicień wywołujący powstawanie czerwonych pierścieni na pniach palmy
kokosowej i szereg nicieni – pasożytów owadów) (Van Bezooijen, 2006).
Oprócz wyżej poruszonych kwestii skuteczność ekstrakcji nicieni zależy także od typu
gleby i właściwości poszczególnych ich gatunków. Generalnie, w przypadku wielu metod
izolacja nicieni z gleb gliniastych lub organicznych jest trudniejsza niż w przypadku gleb
piaszczystych. Cząstki gliny i cząstki organiczne, które podobnie jak nicienie unoszą się
w roztworze, zapychają sita i zanieczyszczają końcową zawiesinę. Skuteczność ekstrakcji
ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem wielkości próbki (Van Bezooijen, 2006). Występuje
znaczne zróżnicowanie między tymi wszystkimi metodami w odniesieniu do kosztów sprzętu,
robocizny i wody, ale również efektywności ekstrakcji i jakości ekstraktu (tab. 2). Generalnie,
metody wykorzystujące ruchliwość nicieni są najtańsze, podczas gdy metody wykorzystujące
przeciwprąd (wymywanie) lub odwirowywanie są bardziej kosztowne. Jednak z drugiej strony
metody te często charakteryzują się wyższą skutecznością ekstrakcji i są bardziej odpowiednie
dla większych próbek (Van Bezooijen, 2006).
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Ekstrakcja nicieni – pasożytów roślin z materiału roślinnego i wektorów
owadzich

Generalnie z materiału roślinnego pozyskuje się tylko endopasożyty migrujące
i osiadłe. Jakkolwiek, możliwa jest ekstrakcja także niedużej liczby ektopasożytów, takich jak
osobniki stale żerujące na komórkach skórki lub nicienie uwięzione w obrębie zapadniętej
tkanki korzenia. Ekstrakcja nicieni aktywnych wymaga innych metod niż nieruchomych
stadiów nicieni osiadłych. Ponadto rodzaj tkanki roślinnej także wpływa na procedurę
ekstrakcji, gdyż do wyizolowania nicieni z korzeni, cebul, drewna lub nasion konieczne jest
zastosowanie odmiennych metod. Niestety, brak jednej metody nadającej się do wszystkich
zastosowań. W przypadku analizy ilościowej trzeba także wziąć pod uwagę, że znaczna część
populacji nicieni w tkance roślinnej znajduje się w formie jaj, z których z czasem wylęgają się
nicienie. Jeśli przedmiotem zainteresowania jest liczebność tych nicieni, próbki należy
inkubować przez okres 3-4 tygodni w celu umożliwienia wylęgu osobników młodocianych
z jaj.
W celu porównania metod ekstrakcji i skuteczności ekstrakcji patrz Böhmer i Weil
(1978), McSorley i in. (1984), Oostenbrink (1960), Penas i in. (2002), Tarjan (1960, 1972)
oraz Viaene i in. (2007).
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Table 2 Koszty i korzyści wynikające z zastosowania metod ekstrakcji wymienionych w Protokołach Diagnostycznych EPPO dotyczących nicieni –
pasożytów roślin wyższych (zmodyfikowane z Van Bezooijen, 2006).
Metoda ekstrakcji

Zasada działania

Maksymalna Wydajność
wielkość
ekstrakcji
próbki

Koszt
sprzętu

Koszt
robocizny

Zużycie
wody

Czas podlegający Jakość ekstraktu
ocenie*
(czystość)

Analiza bezpośrednia
Lejek Baermanna / naczynie
Oostenbrinka
Inkubacja korzeni

Ruchliwość

10 g

+

+

+

+

10 1min

Ruchliwość

50 g

++

+

++

+

24 h

+++

Ruchliwość

20 g

++

+

++

+

72 h

++

Zamgławiarka

Ruchliwość

50 g

+++

++

+

+++

24 h

++

Maceracja i filtracja

Rozmiar i kształt

50 g

+++

++

++

++

15 min

+

Maceracja i flotacja wirówkowa

Gęstość

50 g

+++

+++

++

++

30 min

++

Metoda enzymatyczna

Rozmiar i kształt

10 g

++

++

++

+

72 h

+

Lejek Baermanna / naczynie
Oostenbrinka

Ruchliwość

250 ml

+

+

++

+

24 h

+++

Flotacja i przesiewanie

Gęstość oraz rozmiar 200 ml
i kształt

++

++

+++

++

15 min

+

Modyfikacja metody Cobba
dokonana przez Flegga

Gęstość oraz rozmiar 1000 ml
i kształt

++

++

+++

+++

24 h

++

Aparat Oostenbrinka i lejki
Baermanna
Aparat Oostenbrinka
i odwirowywanie

Gęstość

250 ml↑

+++

+++

++

++

24 h

+++

Gęstość

250 ml↑

+++

+++

++

++

60 min

+++

Flotacja wirówkowa

Gęstość

250 ml

++

+++

++

++

15 min

+++

Materiał roślinny
+

Gleba
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Table 2 Koszty i korzyści wynikające z zastosowania metod ekstrakcji wymienionych w Protokołach Diagnostycznych EPPO dotyczących
nicieni – pasożytów roślin wyższych (zmodyfikowane z Van Bezooijen, 2006) (cd.).
Metoda ekstrakcji

Zasada działania

Maksymalna
wielkość
próbki

Wydajność Koszt sprzętu Koszt
ekstrakcji
robocizny

Zużycie
wody

Czas podlegający Jakość ekstraktu
ocenie*
(czystość)

Cysty
Metoda Baunacke
Metoda z użyciem pasków bibuły
Aparat Fenwicka

Gęstość oraz rozmiar 100 ml
i kształt
Gęstość
250 ml

Wirówka Schuilinga

Gęstość

500 ml

Aparat Seinhorsta

Gęstość

500 ml

Flotacja wirówkowa

Gęstość

250 ml

Płuczka z Wye

Gęstość

↕

1000 ml

§

+

+

++

+

10 min

+

++

++

++

++

15 min

++

++

+++

++

+++

15 min

++

+++

+++

++

+++

15 min

++

++

+++

++

++

15 min

++

++

++

++

+++

15 min

++

+ mały (niski), koszt sprzętu < 100 EUR
++ średni, koszt sprzętu 100-5000 EUR
+++ duży (wysoki), koszt sprzętu > 5000 EUR
*
Podano czas niezbędny do ekstrakcji nicieni z próbki oraz otrzymania zawiesiny gotowej do analizy. W wielu przypadkach konieczne jest podjęcie dalszych czynności w celu
oczyszczenia ekstraktu (np. z użyciem lejków Baermanna, kuwety Oostenbrinka lub flotacji wirówkowej), co wydłuża proces.
↑
Powiększona wersja aparatu Oostenbrinka pozwala na analizę 1000 ml gleby.
↕
Powiększona wersja aparatu Seinhorsta pozwala na analizę 2000 ml gleby.
§
Powiększona wersja płuczki z Wye pozwala na analizę 2000 ml gleby.
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Metody rekomendowane przez EPPO do ekstrakcji nicieni – pasożytów roślin podlegających
przepisom z materiału takiego jak nasiona, liście, drewno, korzenie, cebule i bulwy oraz z wektorów
owadzich, w przypadku Bursaphelenchus xylophilus, są wymienione w tabeli 3.
2.1

Analiza bezpośrednia

Materiał rośliny oraz wektory owadzie można poddać analizie bezpośredniej na obecność
nicieni aktywnych lub nieruchomych przy pomocy mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem odpowiednio 10-50x lub 50-400x, przy użyciu światła przechodzącego i/lub
padającego.
Materiały
• Szalka Petriego;
• Pęseta, igła preparacyjna, skalpel;
• Igła nematologiczna do odławiania nicieni;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Umyj korzenie, cebule lub bulwy w celu usunięcia pozostałości gleby; nasiona, liście i ścinki
drewna mogą być poddane analizie bezpośrednio;
• Umieść tkankę roślinną w wodzie, w szalce Petriego;
• Rozrywaj tkankę roślinną przy użyciu pęsety, igły preparacyjnej lub skalpela w celu uwolnienia
z niej nicieni;
• Poddaj analizie nicienie w komorze do ich liczenia, przy pomocy mikroskopu stereoskopowego
lub odwrotnego, pod powiększeniem 25-40x, lub przenieś nicienie przy użyciu igły
nematologicznej na szkiełko mikroskopowe celem ich analizy pod dużym powiększeniem
mikroskopu optycznego;
• W przypadku analizy owadów przenoszących nicienie, pozbaw je głowy, przenieś je do
szklanej szalki z wodą 1% roztworu soli kuchennej (NaCl), następnie potnij je na kawałki przy
użyciu skalpela w celu umożliwienia wyjścia nicieni z ich ciała.
Zalety
• Prosta, szybka i tania;
• Mała ilość wody.
Wady
• Pracochłonna
• Zawiesina zwykle zanieczyszczona z uwagi na obecność szczątków roślin lub owadów;
• Odpowiednia tylko dla małych próbek.
Uwagi
Nicienie aktywne zostaną uwolnione z tkanki po kilku minutach. Jakkolwiek, stadia spoczynkowe
u Ditylenchus dipsaci i D. destructor, takie jak te, które występują w cebulkach kwiatowych lub
porażonych nasionach (tylko w przypadku D. dipsaci), wymagają najpierw ponownego uwodnienia
w celu stania się aktywnymi, co może trwać 2-4 godzin. Należy unikać zbyt długiego pozostawania
nicieni w zawiesinie gdyż wtórne metabolity i produkty rozkładu mogą je uśmiercić.

7

Tabela 3 Metody zalecane do ekstrakcji nicieni – pasożytów roślin z tkanki roślinnej i/lub wektorów owadzich, tak jak zostały one wynienione w
odpowiednich Protokołach Diagnostycznych EPPO.
Analiza
bezpośrednia

Lejek Baermanna /
naczynie
Oostenbrinka

Inkubacja
korzeni

Zamgławiarka

Maceracja i
filtracja

Maceracja i
flotacja
wirówkowa

Metoda
enzymatyczna

Nasiona
Aphelenchoides besseyi
(PM 7/39)

X

Ditylenchus destructor/
D. dispaci (PM 7/87)

X

Liście
Aphelenchoides besseyi
(PM 7/39)

X

X

X

Korzenie
Nacobbus aberrans
(PM 7/5)

X

Meloidogyne chitwoodi/
M. fallax (PM 7/41)

X

X

Radopholus similis
(PM 7/88)

X

X

Hirschmanniella spp.
(PM 7/94)

X

X

Meloidogyne enterolobii
(PM 7/103)

X

X

X
X

X

X

X
X
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Tabela 3 Metody zalecane do ekstrakcji nicieni – pasożytów roślin z tkanki roślinnej i/lub wektorów owadzich, tak jak zostały one wymienione w
odpowiednich Protokołach Diagnostycznych EPPO (c.d.).
Analiza
bezpośrednia

Lejek Baermanna /
naczynie
Oostenbrinka

Inkubacja
korzeni

Zamgławiarka

Maceracja i
filtracja

Maceracja i
flotacja
wirówkowa

Metoda
enzymatyczna

Bulwy/cebule
Meloidogyne chitwoodi/
M. fallax (PM 7/41)
Nacobbus aberrans
(PM 7/5)

X
X

X

X

X

Tkanka roślinna
Ditylenchus destructor/
D. dispaci (PM 7/87)

X

Radopholus similis
(PM 7/88)

X

X

Drewno i produkty
drzewne
Bursaphelenchus
xylophilus
(PM 7/4)*

X

X

Chrząszcze – wektory
Bursaphelenchus
xylophilus (PM 7/4)

X

X

*Przed ekstrakcją zalecana jest inkubacja próbek drewna w temperaturze 25oC przez przynajmniej 14 dni (patrz PM 7/4).

9

2.2

Lejek Baermanna / naczynie Oostenbrinka

Metoda ta, z wykorzystaniem lejka, została wprowadzona przez Baermanna (1917)
do ekstrakcji nicieni poruszających się. W oryginalnej wersji próbka była zawinięta w kawałek tkaniny
(gazy) i prawie w całości inkubowana w wodzie, co umożliwiało pozyskanie nicieni tylko w
niewielkim stopniu. W zmodyfikowanej wersji używa się drucianego koszyka z filtrem w celu
zwiększenia powierzchni, którą zajmuje próbka. Ponadto, próbka jest tylko w połowie zanurzona w
wodzie. Oostenbrink (1954) zastąpił lejek płaskim naczyniem. Jak dotąd dokonano kilku modyfikacji,
co zostało opublikowano w pracach Whiteheada i Hemminga (1965), Rodríguez-Kábana (1981)
i innych.
Materiały
• Nóż, nożyczki lub mikser;
• Filtr z waty bawełnianej do cedzenia mleka lub równoważny (np. gaza stosowana przy
produkcji sera, bibuła filtracyjna, ręcznik papierowy);
• Lejek wykonany ze szkła z kawałkiem wężyka polietylenowego umieszczonego na jego nóżce,
zamkniętego przy użyciu zacisku sprężynowego lub śrubowego (ryc. 1). Zalecany kąt
nachylenia ścianek lejka wynosi około 30°. W przypadku metody z użyciem naczynia
Oostenbrinka wykorzystuje się płaskie naczynia z plastiku lub stali nierdzewnej (forma do
pieczenia ciasta) (ryc. 2);
• Statyw do lejka;
• Podstawka do próbek, taka jak sito plastikowe lub druciany koszyk o średnicy oczek
wystarczającej na przejście nicieni (np. 250 µm);
• Sito o średnicy oczek 20 lub 25 µm;
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Obierz i rozdrobnij tkankę roślinną, taką jak kawałki drewna (sposób przygotowywania próbek
drewna do badań na obecność Bursaphelenchus xylophilus, patrz Załącznik 3 do standardu
PM 9/1) liście, korzenie, cebule lub bulwy na kawałki wielkości ±1 cm lub poddaj ją maceracji
w mikserze przez okres do 1 minuty, w zależności od pochodzenia materiału roślinnego;
nasiona pozostawia się w całości lub można je rozłupać wzdłużnie w celu ułatwienia
wychodzenia nicieni (np. Aphelenchoides besseyi na ryżu, Hoshino i Togashi 1999);
• Umieść materiał roślinny na filtrze z waty do cedzenia mleka znajdującym się w podstawce do
próbek (sito);
• Zanurz delikatnie podstawkę z próbą w wodzie, w lejku lub płaskim naczyniu;
• Nicienie opuszczają tkankę roślinną, przechodzą przez filtr z waty bawełnianej do cedzenia
mleka i gromadzą się odpowiednio w dolnej części nóżki lejka lub na dnie płaskiego naczynia;
• Zbierz nicienie po upływie 24-72 godzin poprzez zwolnienie zacisku sprężynowego lub
śrubowego na nóżce lejka, albo poprzez przelanie wody z nicieniami z naczynia do szklanej
zlewki;
• Pozwól nicieniom osiąść na dnie zlewki i usuń supernatant, lub przecedź zawiesinę w zlewce
przez sito o średnicy 20 lub 25 µm w celu zmniejszenia objętości wody;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe celem przeprowadzenia analiz pod dużym powiększeniem mikroskopu
optycznego.
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Zalety
• Prosta i niedroga;
• Mała ilość wody;
• Końcowa zawiesina jest czysta;
• Dobry odzysk nicieni aktywnych z próbek małych.
Wady
•
•
•
•

Właściwa tylko dla próbek o wadze do 50 g;
Brak napowietrzenia wody ogranicza ruchliwość nicieni;
Szybki rozwój bakterii w pewnym materiale roślinnym (np. cebulach), zwłaszcza po maceracji;
Słaby odzysk nicieni o stosukowo słabej ruchliwości (np. Xiphinema, Hemicycliophora,
Criconemoides);
• Słaby odzysk nicieni z próbek dużych.

Uwagi
Alternatywnie można użyć lejków wykonanych z plastiku lub stali nierdzewnej i/lub zaopatrzonych w
silikonowe wężyki. Jakkolwiek, w przypadku użycia takich wężyków przenikanie tlenu do wody jest
słabsze niż w przypadku wężyków polietylenowych (Stoller, 1957), co powoli może doprowadzić do
uduszenia się nicieni. W zależności od rodzaju tkanki roślinnej, większość (50-80%) nicieni
aktywnych zostanie pozyskana w ciągu 24 godzin; jakkolwiek, próbki mogą być pozostawione na
lejku przez okres do 72 godzin, a w przypadku kawałków drewna nawet do 14 dni
w celu zwiększenia stopnia odzysku. W przypadku dłuższych okresów ekstrakcji regularne odlewanie
i dodawanie świeżej wody zwiększa ruchliwość nicieni i tym samym stopień ich odzysku. Podobne
wyniki można uzyskać używając zamiast wody 0,15% roztwór H2O2 lub poprzez umieszczanie lejka
Baermanna/naczynia Oostenbrinka w zamgławiarce (patrz rozdział 2.4). Generalnie, ekstrakcja
powinna być przeprowadzana w temperaturze pokojowej (20°C). Średnica lejka lub naczynia powinna
być wybrana tak, aby grubość warstwy badanego materiału nie była grubsza od 1-2 mm. W przypadku
większych próbek, wydziel część materiału jako próbki analityczne, lub rozdziel próbkę na kilka
lejków/naczyń. Filtr z bibuły powinien zatrzymywać cząstki glebowe i resztki roślinne, lecz
jednocześnie powinien pozwolić na przejście nicieni. Powszechnie używane filtry do cedzenia mleka
wykonywane są z waty bawełnianej lub runa owczego (wełny) (np. Höschele GmbH, Remshalden,
Niemcy; http://www.hoeschele-nonwoven.de/). Zwykle właściwie działa jedna lub dwie warstwy
filtru. Jakkolwiek, należy mieć na uwadze, że przechodzenie nicieni może różnić się w znacznym
stopniu w zależności od materiału, z którego wykonany jest filtr i jego grubości. W przypadkach
wątpliwych należy wykonać test w celu oceny skuteczności przechodzenia nicieni.
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Ryc. 1 Lejek Baermanna do ekstrakcji nicieni z materiału roślinnego lub gleby (fot. JKI, Niemcy).

Ryc. 2 Naczynie Oostenbrinka. Po lewej: Zestaw składający się z plastikowego naczynia, sita
o średnicy oczek 250 µm z gazy poliamidowej oraz filtra z waty bawełnianej do cedzenia mleka (fot:
JKI, Niemcy). Po prawej: Zestaw składający się z plastikowego naczynia (kuwety), plastikowego
kosza i filtra z waty bawełnianej do cedzenia mleka przeznaczony do ekstrakcji Bursaphelenchus
xylophilus ze ścinków drewna (fot: Vladimir Gaar, Laboratorium Diagnostyczne, Praga, Republika
Czech).
2.3

Inkubacja korzeni

Jest to metoda do ekstrakcji ruchomych stadiów nicieni, a szczególnie jest zalecana dla
Nacobbus aberrans i Meloidogyne spp., lecz może także być użyta w odniesieniu do innych nicieni
endopasożytniczych, takich jak endopasożyty migrujące (Radopholus spp., Bursaphelenchus spp.).
Tę metodę wprowadził Young (1954), a następnie zmodyfikowali Mountain i Patrick (1959), którzy
użyli słoików zamiast woreczków foliowych.
Materiały
• Nożyczki lub nóż;
• Waga (waga automatyczna);
• Woreczek polietylenowy;
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
12

•
•
•
•

Sito o średnicy oczek 20 lub 25 µm;
Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
Komora do liczenia nicieni;
Szkiełko mikroskopowe.

Procedura
• Umyj korzenie celem pozbawienia ich przylegającej gleby i potnij na krótkie kawałki
(1-5 cm);
• Około 5 g korzeni zostaje zwilżonych i umieszczonych w woreczku polietylenowym, który
zostaje zamknięty, a następnie inkubowany przez 3-4 dni w temperaturze pokojowej (20°C);
w tym czasie większość nicieni opuści tkankę roślinną;
• Przemyj korzenie i wnętrze woreczka małą ilością wody i przelej wodę zawierającą nicienie do
szklanej zlewki;
• Przecedź zawiesinę w zlewce przez sito o średnicy 20 lub 25 µm w celu zmniejszenia objętości
wody;
• Poddaj nicienie, w komorze do liczenia, analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub
odwrotnego pod powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej
na szkiełko mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
• Prosta i tania;
• Niewielka pracochłonność i ilość sprzętu.
Wady
• Niewielka skuteczność;
• Długi czas oczekiwania na wynik.
Uwagi
Skuteczność ekstrakcji można zwiększyć dodając 1-3% roztwór H2O2 w celu zwiększenia dotlenienia
(Tarjan, 1967, 1972). Tlen może być także dostarczany poprzez wprowadzanie powietrza przy użyciu
małej pompki stosowanej w akwariach z rybkami. W przypadku metody w formie zmodyfikowanej,
kawałki (ścinki) drewna mogą być bezpośrednio zanurzone w wodzie w celu ekstrakcji nicieni takich
jak Bursaphelenchus spp. (ryc. 3). Porównawcza dyskusja na temat tej techniki zawarta jest w pracy
Ayoub (1980).

Ryc. 3 Ekstrakcja rozdrobnionej (porąbanej) próbki drewna w szklanej zlewce (fot: Tomasz Konefał,
Toruń, Polska).
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2.4

Technika z zastosowaniem zamgławiarki

Ta technika została początkowo opisana przez Seinhorsta (1950) i jest używana do ekstrakcji
nicieni aktywnych. Zasada jej działania polega na umieszczeniu lejka Baermanna lub naczynia
Oostenbrinka w mgiełce lub mgle utworzonej z kropel wody, co pozwala uniknąć niedoboru tlenu.
Mgiełka jest wytwarzana przez dysze rozpylające znajdujące się nad materiałem roślinnym lub
wytwarzające strumień skierowany ku górze, stąd kropelki opadają po niewielkim kątem na materiał
roślinny. Sok roślinny i toksyczne produkty rozkładu materiału roślinnego są usuwane (wymywane)
wraz z cieczą przelewającą się z lejka, co pozwala na możliwość prowadzenia ekstrakcji przez okres
do 6 tygodni (patrz uwagi poniżej).
Materiały
• Nóż, nożyczki lub mikser;
• Zamgławiarka (ryc. 4 i 5);
• Lejek Baermanna lub naczynie Oostenbrinka (ryc. 1 i 2);
• Podstawka do próbek (sito plastikowe lub druciany koszyk), z nóżkami;
• Sito o średnicy oczek 20 lub 25 µm;
• Zlewka szklana;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Rozdrobnij tkankę roślinną, taką jak ścinki drewna, liście, korzenie, cebule lub ścinki (obierki)
bulw na kawałki wielkości ±1 cm; nasiona pozostawia się w całości;
• Umieść materiał roślinny na podstawce do próbek;
• Delikatnie umieść w zamgławiarce podstawkę z próbką znajdującą się w lejku lub naczyniu;
nóżki powinny zapobiec zetknięciu się podstawki z poziomem wody;
• Nicienie opuszczające tkankę roślinną są zmywane przez wodę do lejka lub naczynia, gdzie ma
miejsce ich osiadanie;
• Zbierz nicienie w szklanej zlewce, co każde 24-48, godzin poprzez zwolnienie zacisku
sprężynowego lub śrubowego na nóżce lejka lub zbierz je na sicie o średnicy oczek
20 lub 25 µm;
• Ekstrakcja może być kontynuowana przez okres do 4 tygodni;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
• Ekstrakcja nicieni przez dłuższy okres czasu pozwala osobnikom młodocianym na wyląg
z jaj (np. Meloidogyne spp.), stąd skuteczność ekstrakcji jest wyższa w porównaniu z lejkiem
Baermanna i naczyniem Oostenbrinka;
• Nicienie zwykle są w lepszej kondycji niż w przypadku użycia samego lejka Baermanna lub
naczynia Oostenbrinka;
• Toksyczne produkty rozkładu materiału roślinnego są wymywane.
Wady
• Wysokie zużycie wody;
• Czasochłonna.
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Uwagi
Temperatura wody powinna wynosić około 20°C, w celu zapewnienia optymalnej ruchliwości
osobników nicieni. Rozpylanie może być ustawione jako ciągłe lub uregulowane tak, aby miało
miejsce w pewnych odstępach czasu (np. 30 s rozpylania co 5 min). Dysze stożkowate, z otworami lub
jednolite są generalnie używane przy dopływie wody 4-6 l h-1 i pod ciśnieniem około 2,8 kg cm-2.
W przypadku wytwarzania mgły najlepsze jest boczne umiejscowienie dysz, które rozpylają do
wnętrza aparatu. Rozpylanie mgły jest ustawione jako ciągłe. Gdy analiza trwa zbyt długo
(> 4 tygodnie), może następować rozwój kultur bakteryjnych, dzięki czemu zawiesina nicieni zebrana
w nóżce lejka może stać się nieprzezroczysta, a nawet zapychać wężyki i filtr. Pełna wymiana wody
w lejku co 3-4 dni może zwiększyć skuteczność ekstrakcji.
2.5

Maceracja i filtracja

Ta metoda jest przeznaczona do ekstrakcji aktywnych i nieruchomych stadiów
Hirschmanniella spp. Radopholus simile, Nacobbus aberrans i innych nicieni endopasożytniczych
z korzeni, bulw i innej tkanki roślinnej. Dalsze szczegóły podają Coolen i in. (1971) oraz Seinhorst
(1988).
Materiały
• Nożyczki lub obieraczka do ziemniaków;
• Mikser do użytku domowego (np. Mikser firmy Waring);
• Sita o średnicy oczek 250, 150 i 45 µm;
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.

Ryc. 4 Po lewej: Komora zamgławiarki z lejkami Baermanna używana w Instytucie Juliusa
Kühna (JKI) w Münster, Niemcy, z rozpylaniem wody od góry, bezpośrednio na próbki. Po
prawej: Komora zamgławiarki z tackami Oostenbrinka używana w Uniwersytecie
w Wageningen, Holandia, z rozpylaniem wody od dołu ku górze, a następnie jej opadaniem
bezpośrednio na próbkę (fot. JKI, Niemcy).
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Ryc. 5 Komora zamgławiarki z naczyniami Oostenbrinka używana w PPO Lelystad, Holandia, gdzie
ma miejsce ciągłe wytwarzanie mgły (fot. JKI, Niemcy).

Procedura
• Potnij oraz poddaj maceracji korzenie i/lub ścinki (obierki) bulw ziemniaka (grubości 0,5 mm)
w mikserze przy około 12 000 obr. min-1 przez 30 s;
• Przecedź zawiesinę przez zestaw sit o średnicy oczek odpowiednio 250 µm w przypadku
górnego sita oraz 150 µm i 45 µm w przypadku kolejnych sit;
• Materiał zebrany na sitach o średnicy oczek 250 µm i 150 µm generalnie zostaje odrzucony, za
wyjątkiem przypadków, gdy przedmiotem zainteresowania są zgrubiałe samice, takie jak
należące do rodzajów Meloidogyne lub Nacobbus;
• Nicienie znajdujące się na sicie o średnicy oczek 45 µm przenieś do szklanej zlewki;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
• Badanie można przeprowadzić w kilka minut;
• Mała ilość wody.
Wady
• Nicienie mogą ulec zniszczeniu w mikserze;
• Podczas maceracji tkanki roślinnej mogą być uwolnione substancje toksyczne lub kleiste (np.
w przypadku korzeni bananowców);
• Niska skuteczność.
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Uwagi
W przypadku badania ścinek bulw ziemniaka (obierek), analiza zawiesiny zebranej na sicie o średnicy
oczek 45 µm może być utrudniona przez występowanie ziaren skrobi. W takim przypadku dodanie
wody może ułatwić analizę. W celu lepszej widoczności nicienie znajdujące się w tkance roślinnej
mogą być barwione przed ekstrakcją przy użyciu Phloxine B (0,15 g l-1 wody) lub roztworu kwaśnej
fuksyny (875 ml kwasu mlekowego, 63 ml gliceryny, 62 ml wody, 0,1 g kwaśnej fuksyny) lub 12,5 %
czerwonym barwnikiem spożywczym McCormick’a-Schillinga (Manzanilla-Lopez i in., 2002; Thies
i in., 2002; Hooper i in., 2005,); jakkolwiek, stosowanie tej metody jest kwestionowane przez
niektórych nematologów. Zamiast maceracji mechanicznej może być stosowana także maceracja z
użyciem enzymów (patrz rozdział 2.7). Skuteczność ekstrakcji Meloidogyne chitwoodi z bulw
ziemniaka przy użyciu maceracji mechanicznej i metody enzymatycznej była podobna.
2.6

Maceracja i flotacja wirówkowa

Ta metoda jest odpowiednia do ekstrakcji aktywnych i nieruchomych stadiów nicieni z tkanek
roślinnych. W pierwszym kroku nicienie są uwolnione z tkanki roślinnej przez macerację w mikserze.
Następnie mogą one być oddzielone od zmacerowanej tkanki roślinnej przez flotację wirówkową
z użyciem roztworu o gęstości większej niż w przypadku nicieni. Dalsze szczegóły na temat tej
metody podają Coolen i D’Herde (1972), Coolen (1979) oraz Grecco i D’Abbaddo (1990).
Materiały
• Nożyczki lub nóż;
• Mikser (np. mikser firmy Waring, mikser do użytku domowego);
• Sito o średnicy oczek 1200 µm ;
• Wirówka plus probówki wirówkowe (wielkość od 100 do 1000 ml);
• Kaolin;
• Roztwór MgSO4 o gęstości2 1,15-1,18 kg l-1 (lub podobny roztwór ekstrakcyjny, patrz rozdział
3.5);
• Sito o średnicy oczek 20 lub 25 µm;
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Umyj tkankę roślinną i potnij ją na kawałki o długości około 1 cm. Wymieszaj próbkę
starannie, jeżeli tylko jej część przeznaczona jest do ekstrakcji;
• Poddaj tkankę roślinną maceracji w mikserze przy około 12 000 obrotów min-1 przez 30 s;
• Przecedź uzyskaną zawiesinę przez sito o średnicy oczek 1200 µm i zbierz ją w zlewce;
• Przemyj starannie tkankę roślinną znajdującą się na sicie przy użyciu wody celem zebrania
wszystkich nicieni;
• Poddaj odwirowaniu wodę pozostałą po przemyciu, zawierającą nicienie, z dodatkiem 1%
kaolinu w proszku (około 1 łyżki stołowej, w zależności od wielkości probówek) przy
przyspieszeniu około 1800 g przez 4 min; czas i wartość przyspieszenia nie są krytyczne tak
długo jak uzyskiwany jest stabilny osad; można zastosować czas wirowania wynoszący
2 -5 min oraz wartość przyśpieszenia od 700 do 2900 g;
2

W oryginale podano wartość gęstości (ang. density) bez podania jednostek w których jest ona wyrażona. W celu lepszego
zrozumienia tekstu za jednostkę gęstości w przypadku cieczy przyjęto kg l-1; a w przypadku ciał stałych (nicieni): g cm-3
(przyp. tłum).
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• Usuń supenatant, a osad ponownie wprowadź w formę zawiesiny w roztworze MgSO4 (lub
podobnym roztworze ekstrakcyjnym) o gęstości 1,15-1,18 kg l-1;
• Poddaj odwirowaniu ponownie przy przyspieszeniu 1800 g przez 4 min;
• Przecedź supernatant przez sito o maksymalnej średnicy oczek wynoszącej 20 lub 25 µm
i przepłucz bardzo mocno w celu usunięcia nadmiaru roztworu soli lub cukru;
• Przenieś nicienie z sita do szklanej zlewki;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
• Szybka;
• Mała ilość wody.
Wady
• Nicienie mogą ulec zniszczeniu w mikserze (np. Ditylenchus dipsaci).
Uwagi
Zamiast MgSO4 można użyć innych soli (np. ZnSO4), sacharozy lub koloidalnej krzemionki (więcej
informacji znajduje się w uwagach do rozdziału 3.5). Aby obniżyć ryzyko zniszczenia nicieni ta
metoda może być zmodyfikowana poprzez przeprowadzenie najpierw maceracji tkanki roślinnej przy
niskiej prędkości przez 15 s i zebranie nicieni przez zestaw sit o średnicy oczek 1 mm, 250 µm
i 20 µm. Następnie tkankę roślinną z sita o średnicy oczek 1 mm poddaj maceracji przy dużej
prędkości przez 1 min i pozyskaj nicienie ponownie przez przesiewanie. Nicienie zebrane na sitach
o średnicy oczek 250 i 20µm są pozyskiwane z użyciem metody flotacji wirówkowej, tak jak opisano
to powyżej.
2.7

Metoda enzymatyczna dla korzeni i ścinek (obierek) bulw ziemniaka

Niniejsza metoda pozwala pozyskać nicienie zarówno aktywne jak i nieruchome stadia
migrujących i osiadłych endopasożytniczych gatunków nicieni z tkanki roślinnej. Ta metoda z
przeznaczeniem do analizy tkanki bulw ziemniaka została opisana przez Viaene i in., (2007) na
podstawie prac opublikowanych wcześniej (tj. Araya i Caswell-Chen 1993, Hussey 1971, Julio i in.,
2003, Kaplan i Davis 1990).
Materiały
• Nóż lub obieraczka do ziemniaków;
• Waga (waga automatyczna);
• Pojemniki plastikowe o objętości 200 ml;
• Roztwór enzymatyczny (może być przechowywany w lodówce przez kilka miesięcy): na
50 ml: 10 ml Pectinex (26 000 jednostek poligalakturonazy na ml), 10 ml Celluclast (700
jednostek endoglukanazy na ml), 30 ml buforu fosforanowego;
• Roztwór o działaniu antybiotycznym: 50 mg tetracykliny i 50 mg streptomycyny na litr
(opcjonalnie);
• Pehametr;
• Inkubator;
• Wstrząsarka orbitalna;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
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Procedura
• Obierz ziemniaki;
• Potnij ścinki na kawałki o wielkości 1 cm i przygotuj z nich próbkę zbiorczą;
• Przenieś około 3 g ścinek bulw ziemniaka do pojemnika plastikowego o objętości 200 ml;
• Dodaj 50 ml roztworu enzymatycznego plus antybiotyki (opcjonalnie);
• Końcowa wartość pH powinna wynosić 4,5-5; jeśli jest ona inna, ustaw wartość pH z użyciem
0,1 N NaOH lub 1 N HCl;
• Poddaj inkubacji pojemniki w temperaturze 35°C na wstrząsarce orbitalnej przy 150 obrotów
na minutę, przez 48 godzin;
• Wyekstrahuj stadia rozwojowe nicieni z zawiesiny ziemniaczanej z użyciem przesiewania,
flotacji wirówkowej i odwirowania strefowego (szczegóły, patrz rozdziały 2.5 Maceracja
i filtracja oraz 2.6 Maceracja i flotacja wirówkowa);
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
• Łatwa i skuteczna;
• Nicienie pozostają nienaruszone;
• Mała ilość wody.
Wady
• Długi czas ekstrakcji z uwagi na inkubację;
• Enzymy są drogie.
Uwagi
Ta metoda została początkowo opracowana dla korzeni roślin przez Araya i Caswell-Chen (1993).
Optymalny czas inkubacji i stężenie enzymów może zmieniać się w zależności od rośliny
żywicielskiej, rodzaju tkanki tej rośliny i gatunku nicienia. Modyfikacje dokonane przez Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environment et du travail, Francja)
dotyczą analizy 200 obierzyn bulw ziemniaka w zlewce o objętości 500 ml, bez antybiotyków, przy
użyciu enzymów rozcieńczonych w wodzie zamiast buforu fosforanowego (nie jest konieczne
wyznaczenie pH) oraz inkubację w temperaturze pokojowej przez przynajmniej 12 h przy 100
obrotach na minutę we wstrząsarce orbitalnej.
W metodzie opisanej powyżej dla ścinków bulw ziemniaka inkubacja trwająca 48 godzin
pozwala na pozyskanie większej liczby nicieni niż inkubacja trwająca 24 godziny, natomiast strefowe
odwirowywanie pozwala na bardziej skuteczną ekstrakcję stadiów rozwojowych nicieni niż
przesiewanie (Viaene i in., 2007).
3.

Ekstrakcja z gleby nicieni – pasożytów roślin o robakowatym kształcie ciała

Ilość nicieni – pasożytów roślin wyższych, które mogą być pozyskane z gleby zależy od
rodzaju gleby, głębokości próbkobrania, rośliny żywicielskiej i pór roku (Hooper 1986). Duża ilość
świeżej materii organicznej może wpływać na liczebność nicieni z uwagi proces rozkładu, który może
mieć toksyczny wpływ na nicienie lub spowodować wzrost liczebności nicieni saprobiontycznych,
oraz z uwagi na możliwość utrudniania ekstrakcji przez substancję organiczną zapychającą sita lub
zanieczyszczającą zawiesinę w metodach opartych na gęstości.
Generalnie najlepiej przechowywać próbki w temperaturze 5-8°C, gdy metabolizm nicieni
utrzymuje się na minimalnym poziomie (Elmiligy 1971, Hooper 1986). Należy unikać zamrażania
próbek. Przed ekstrakcją zbiorcze próbki gleby mogą być ostrożnie przesiane przez sito o średnicy
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oczek 1 mm i dobrze wymieszane w celu uzyskania ich homogeniczności. Jeśli nie jest możliwa
analiza próbki w całości, należy wydzielić część materiału, jako próbki analityczne.
W celu uzyskania optymalnych wyników, fragmenty korzeni powinny być najpierw oddzielone
od gleby – ręcznie lub przy użyciu sita. Obie frakcje („organiczna” i „mineralna”) mogą być
analizowane oddzielnie. W przypadku analizy ilościowej trzeba także wziąć pod uwagę, że znaczna
część populacji nicieni w tkance roślinnej lub glebie znajduje się w formie jaj, z których z czasem
wylęgają się nicienie. Jeśli przedmiotem zainteresowania jest liczebność tych nicieni, próbki należy
inkubować przez okres 3-4 tygodni w celu umożliwienia wylęgu z jaj.
W celu uzyskania informacji nt. porównania metod ekstrakcji i skuteczności ekstrakcji patrz
Malo (1960), Oostenbrink (1960), Ayala i in. (1963), Tobar Jimenez (1963), Elmiligy (1971),
Kimpinski i Welch (1971), Chawla i Prasad (1975), Harrison i Green (1976), Viglierchio i Schmitt
(1983a, b), Viglierchio i Yamashita (1983), Persmark i in. (1992), Yen i in. (1998) oraz Verschoor
i De Goede (2000).
EPPO zaleca użycie następujących metod ekstrakcji nicieni, wymienionych w odnośnych
Protokołach Diagnostycznych (tab. 4).
3.1

Lejek Baermanna / naczynie Oostenbrinka

Ta metoda została wprowadzona przez Baermanna (1917) do ekstrakcji nicieni aktywnych przy
użyciu lejka. W oryginalnej wersji próbka była zawinięta w kawałek tkaniny (gazy) i prawie w całości
inkubowana w wodzie, co umożliwiało pozyskanie nicieni tylko w niewielkim stopniu.
W zmodyfikowanej wersji używa się drucianego koszyka z filtrem w celu zwiększenia powierzchni,
którą zajmuje próbka. Oostenbrink (1954) zastąpił lejek płaskim naczyniem. Jak dotąd dokonano
kilku modyfikacji, co zostało opublikowano w pracach Whiteheada i Hemminga (1965), RodríguezKábana (1981) i innych.
Materiały
• Podstawka do próbek, taka jak sito plastikowe lub druciany koszyk o średnicy oczek
wystarczającej na przejście nicieni (np. 250 µm);
• Filtr z waty do cedzenia mleka lub równoważny (np. gaza stosowana przy produkcji sera, bibuła
filtracyjna, papier toaletowy);
• Lejek wykonany ze szkła z kawałkiem wężyka polietylenowego umieszczonego na jego nóżce,
zamkniętego przy użyciu zacisku sprężynowego lub śrubowego (ryc. 1). Zalecany kąt
nachylenia ścianek lejka wynosi około 30°. W przypadku metody z użyciem naczynia
Oostenbrinka wykorzystuje się płaskie naczynia z plastiku lub stali nierdzewnej (forma do
pieczenia ciasta), a alternatywnie miskę plastikową (ryc. 2);
• Statyw do lejka;
• Sito o średnicy oczek 20 lub 25 µm;
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Umieść glebę na filtrze z waty do cedzenia mleka umieszczonym w podstawce; maksymalna
grubość warstwy gleby wynosi 2-3 mm (ryc. 6);
• Umieść podstawkę z próbką w lejku;
• Dodaj wodę z boku, do chwili, gdy dolna część sita zetknie się z wodą;
• Nicienie opuszczają tkankę roślinną, przechodzą przez filtr z waty bawełnianej do cedzenia
mleka i gromadzą się odpowiednio w dolnej części nóżki lejka lub na dnie płaskiego naczynia;
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• Zbierz nicienie po upływie 24-72 godzin poprzez zwolnienie zacisku sprężynowego lub
śrubowego na nóżce lejka, albo poprzez zebranie nicieni z naczynia na sicie o średnicy oczek
20 lub 25 µm;
• Pozwól nicieniom osiąść na dnie zlewki i usuń supernatant, lub przecedź zawiesinę w zlewce
przez sito o średnicy 20 lub 25 µm w celu zmniejszenia objętości wody;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
•
•
•
•

Prosta i niedroga;
Mała ilość wody;
Końcowa zawiesina jest czysta;
Dobry odzysk nicieni aktywnych z małych próbek.

Wady
• Właściwa tylko dla małych próbek o objętości do 250 ml;
• Brak napowietrzenia wody ogranicza ruchliwość nicieni;
• Słaby odzysk nicieni o stosukowo słabej ruchliwości (np. Xiphinema, Hemicycliophora,
Criconemoides);
• Słaby odzysk nicieni z próbek dużych.
Uwagi
Alternatywnie można użyć lejków wykonanych z plastiku lub stali nierdzewnej i/lub
zaopatrzonych w silikonowe wężyki. Jakkolwiek, w przypadku użycia takich wężyków przenikanie
tlenu do wody jest słabsze niż w przypadku wężyków polietylenowych (Stoller, 1957), co powoli
może doprowadzić do uduszenia się nicieni. W zależności od rodzaju (typu) gleby i gatunku nicienia,
większość (50-80%) występujących nicieni aktywnych zostanie pozyskana w ciągu 24 godzin
(Verschoor i De Goede, 2000); jakkolwiek, próbki mogą być pozostawione na lejku przez okres do
72 godzin. W takim przypadku regularne odlewanie (z lejka, naczynia) i dolewanie świeżej wody
zwiększa ruchliwość nicieni. Sprawdź średnicę lejka lub naczynia, która powinna być dobrana tak, aby
grubość warstwy badanego materiału nie była grubsza od 2-3 mm, co pozwala na najlepszy odzysk
nicieni. W przypadku większych próbek, wydziel część materiału, jako próbki analityczne, lub
rozdziel próbkę na kilka lejków/naczyń. Przykrycie próbki gleby pozwala na zahamowanie jej
parowania, co pozwala na przyśpieszenie ekstrakcji i zwiększenie jej skuteczności (Robinson i Heald,
1989).
Z uwagi na przemieszczanie się nicieni w kierunku miejsc zimnych (Robinson i Heald, 1989), ponad
lejkiem Baermanna lub naczyniem Oostenbrinka można umieścić źródło ciepła (np. żarówki) (patrz
Nielsen, 1947/48; Sohlenius, 1976), co może przyczynić się do przyśpieszenia
i zwiększenia ogólnej skuteczności ekstrakcji; jakkolwiek metoda ta nie jest powszechnie stosowana
w nematologii. Dodatkowe informacje na temat różnych czynników wpływających na ekstrakcję
nicieni z zastosowaniem lejków Baermanna podaje Viglierchio i Schmitt (1983a). Patrz także na
uwagi do rozdziału 2.2.
3.2. Flotatcja i przesiewanie
Ta technika ekstrakcji aktywnych nicieni z gleby została wprowadzona przez Cobba (1918)
i jest używana głównie w odniesieniu do nicieni z rzędu Tylenchida. Opiera się ona na przemywaniu
gleby przy użyciu wody, dekantacji zawiesiny, a nicienie są zbierane na sitach o różnej średnicy, po
czym następuje oczyszczenie zawiesiny przy użyciu lejka Baermanna/naczynia Oostenbrinka.
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Wspomniana metoda oparta jest na różnicach w wielkości, kształcie i tempie sedymentacji (opadania)
między nicieniami i cząstkami gleby oraz na ruchliwości nicieni.

Ryc. 6 Naczynia Oostenbrinka stosowane do ekstrakcji nicieni z gleby: Po lewej: naczynie
Oostenbrinka o średnicy wewnętrznej wynoszącej 15 cm, dla próbek gleby o objętości do 100 ml; Po
prawej: naczynie Oostenbrinka o średnicy wewnętrznej wynoszącej 24 cm, dla próbek gleby
o objętości do 250 ml (fot. JKI, Niemcy).
Materiały
• Wiadro o objętości około 10 l;
• Bagietka do mieszania;
• 3 sita o średnicy oczek 50 µm;
• Zlewka szklana o objętości 500 ml;
• Szkiełko zegarkowe (średnica = 6 cm);
• Lejek Baermanna/naczynie Ostenbrinka (patrz rozdział 3.1)
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Umieść 200 ml gleby we wiadrze o objętości 10 l i dodaj około 5 l wody;
• Zamieszaj energicznie zawiesinę glebową przez 10 s;
• Pozwól glebie osiadać przez 45 s;
• Przecedź superntant przez zestaw 3 sit o średnicy oczek 50 µm;
• Materiał zebrany na sitach przemyj do czystej zlewki szklanej;
• Starannie przelej, z użyciem szkiełka zegarkowego, zawiesinę ze zlewki na filtr z waty do
cedzenia mleka znajdujący się w plastikowym sicie umieszczonym w lejku Baermanna lub
naczyniu Oostenbrinka; jeśli jest to konieczne, dodaj więcej wody, aby dolna część filtra była
przez nią przykryta;
• Po 24 godzinach zbierz w szklanej zlewce nicienie z lejka Baermanna lub naczynia
Oostenbrinka;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
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Tabela 4 Metody rekomendowane do ekstrakcji nicieni – pasożytów roślin wyższych, tak jak zostały one wymienione w odnośnych Protokołach
Diagnostycznych EPPO.

Lejek
Baermanna/naczynie
Oostenbrinka

Flotacja i
przesiewanie

Modyfikacja metody
Cobba dokonana
przez Flegga

Aparat Oostenbrinka

Flotacja wirówkowa

Nacobbus aberrans
(PM7/5)

X

X

Meloidogyne chitwoodi/
M. fallax
(PM7/41)

X

X

X

X

Ditylenchus destructor/
D. dipsaci
(PM7/87)

X

X

X

X

X

X

X

X

Radopholus similis
(PM7/88)

X

Hirschmanniella spp.
(PM7/94)

X

X

Xiphinema americanum
sensu lato
(PM7/95)
Meloidogyne enterolobii
(PM7/103)

X
X

X

X

X

X
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Zalety
•
•
•
•

Prosta i szybka;
Wysoka skuteczność ekstrakcji;
Pozyskiwane są wszystkie rodzaje nicieni;
Nie jest konieczne opracowanie specjalnego aparatu.

Wady
• Maksimum 200 ml gleby;
• Nie nadaje się dla gleb gliniastych, gdyż drobne cząstki pozostają w roztworze, co doprowadza
do zanieczyszczenia końcowej zawiesiny.
Uweagi
Średnica oczek sit może być dostosowana do wielkości nicieni stanowiących przedmiot badania,
np.150 µm dla Xiphinema i Longidorus. Inne komentarze znajdują się w uwagach do metody
z zastosowaniem lejków Baermanna/ naczynia Oostenbrinka (rozdział 2.2) oraz modyfikacji metody
Cobba dokonanej przez Flegga (rozdział 3.3).

3.3

Modyfikacja metody Cobba dokonana przez Flegga

Ta metoda opracowana dla nicieni aktywnych jest szczególnie zalecana dla ekstrakcji nicieni z
rodzaju Xiphinema, lecz może być stosowana dla pozyskania innych gatunków nicieni. Została ona
opracowana przez Flegga (1967) z przeznaczeniem do ekstrakcji z gleby dużych nicieni z rzędu
Dorylaimida. Ta metoda stanowi rozwinięcie techniki przemywania, dekantacji i przesiewania wg
Cobba (Cobb, 1918) lecz wykorzystuje zestaw trzech sit o średnicy oczek 150 µm zamiast stosowania
kolejno pięciu sit o malejącej średnicy oczek.
Materiały
• Plastikowa zlewka o objętości 1 l;
• Bagietka do mieszania;
• Sito o średnicy oczek 2 mm;
• 3 sita o średnicy oczek 150 µm;
• Sito o średnicy oczek 90 µm;
• Butelka do przemywania (tryskawka);
• Plastikowe wiaderko o objętości 5 l, o średnicy pozwalającej na umieszczenie na nim sita
o średnicy oczek 2 mm;
• Lejek Baermanna/naczynie Ostenbrinka (patrz rozdział 3.1);
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
Procedura
• Nalej około 250 ml wody do zlewki o objętości 1 l (ryc. 7);
• Dodaj przygotowaną próbkę (około 200 ml gleby) i zamocz ją na okres od około 30 min (gleba
ilasta) do 60 min (gleba gliniasta), mieszając 2-3 razy w czasie moczenia;
• Umieść sito o średnicy oczek 2 mm na wiaderku plastikowym o objętości 5 l;
• Przecedź zawiesinę przez sito o średnicy oczek 2 mm do wiadra o objętości 5 l;
• Usuń sito, uzupełnij wiaderko wodą do pełna i rozbełtaj zawiesinę mieszając ją;
• Po sedymentacji trwającej 25 s zdekantuj supernatant przez zestaw trzech sit o średnicy oczek
150 µm, zapewniając, aby osad pozostał we wiadrze;
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• Delikatnie przemyj, przy pomocy tryskawki, materiał pozostały na sitach do czystej zlewki
o objętości 1 l;
• Ponownie uzupełnij materiał zebrany we wiaderku wodą do pełna i starannie go zawiruj;
• Po sedymentacji trwającej 15 s zdekantuj supernatant przez ten sam zestaw trzech sit
o średnicy oczek 150 µm;
• Po przemyciu materiał pozostały na sitach zostaje dodany do tego, który zebrano wcześniej.
• Przecedź całą zawartość zlewki o objętości 1l przez sito o średnicy oczek 90 µm;
• W celu oczyszczenia zawiesiny nicieni z cząstek gleby użyj lejka Baermanna lub naczynia
Oostenbrinka (patrz rozdział 3.1);
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
• Wysoka skuteczność ekstrakcji;
• Małe zużycie wody.
Wady
• Wymaga intensywnej pracy;
• W celu właściwego wykonania analiz z zastosowaniem tej metody konieczne jest
doświadczenie.
Uwagi
Rodzaj (typ) gleby ma wpływ na pewne aspekty tej metody (np. przesiewanie lub powstawanie
zawiesiny); w takim przypadku mogą być konieczne jej odpowiednie modyfikacje. Przygotowanie
próbki i wykonanie analizę z zastosowaniem zmodyfikowanej metody Cobba trwa około godziny.
Dodatkowego czasu wymaga oczyszczenie zawiesiny z zastosowaniem lejka Baermanna/naczynia
Oostenbrinka. Alternatywnie do oczyszczenia zawiesiny można użyć szybszej metody flotacji
wirówkowej. Dla nicieni mniejszych od Xiphinema, powinny być użyte sita o średnicy oczek 50 µm.
Patrz także na uwagi do rozdziału 2.2.
Odtwarzalność tej metody była badana podczas ekstrakcji czterech gatunków nicieni przez
3 operatorów w 13 indywidualnych testach. W żadnym przypadku nie było wyraźnych różnic między
operatorami (Flegg 1967).

3.4

Aparat Oostenbrinka

Ta metoda pozwala na ekstrakcję nicieni aktywnych z próbek gleby o objętości 100-1000 ml.
Cobb (1924) opracował zasadę flotacji przy użyciu stałego strumienia wody. Od tego czasu dokonano
kilka modyfikacji, wliczając w to omówione w tym miejscu urządzenie opisane przez Oostenbrinka
(1960) jako Aparat do flotacji III. Nicienie najpierw są oddzielone od cięższych cząstek glebowych
zważywszy na ich specyficzne tempo osiadania w skierowanym ku górze strumieniu wody. Następnie
są one zebrane przez zestaw sit, a dalsze oczyszczenie materiału ma miejsce z zastosowaniem lejka
Baermanna/naczynia Oostenbrinka lub poprzez odwirowanie. Ta metoda pozwala na ekstrakcję
nicieni z dużych próbek gleby. Dostępne są automatyczne wersje aparatu.
Materiały
• Aparat Oostenbrinka wykonany ze stali nierdzewnej lub szkła akrylowego (pleksiglasu) (patrz
www.mirma.nl, www.meku-pollaehne.de);
• Sito o średnicy oczek 1 mm (średnicy 2-4 mm w przypadku dużych nicieni);
• 4 sita o średnicy oczek 45 lub 50 µm;
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Ryc. 7 Schemat zmodyfikowanej techniki Cobba obejmującej przemywanie, dekantację i przesiewanie
(Flegg 1967).
•
•
•
•
•
•

Miska plastikowa;
Szkiełko zegarkowe (średnica= 6 cm);
Lejek Baermanna/naczynie Oostenbrinka (patrz rozdział 3.1);
Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
Komora do liczenia nicieni;
Szkiełko mikroskopowe.

Procedura
• Zamknij boczny odpływ wody i otwór na dnie aparatu przy użyciu korka (rys. 8 i 9);
• Wypełnij komorę ekstrakcyjną aparatu wodą do poziomu 1, gdzie woda styka się z małą
częścią stożkowatą;
• Włącz przeciwprąd wynoszący 1000 ml min-1;
• Przemyj do komory aparatu, przy użyciu dyszy, próbkę umieszczoną na górnym sicie;
26

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontynuuj przemywanie, aż woda osiągnie poziom 2, tj. 2/3 wysokości aparatu;
Wyłącz płukanie z dyszy;
Po kilku sekundach obniż przeciwprąd do 600 ml min-1; aparat zostaje wypełniony wodą;
Zwilż cztery sita o średnicy oczek 45 lub 50 µm w celu uniknięcia zapychania ich oczek
i umieść je pod bocznym dopływem wody;
Gdy woda osiągnie poziom 3 otwórz boczny odpływ wody i zapewnij, aby zawiesina została
przecedzona przez zestaw czterech sit o średnicy oczek 45 lub 50 µm;
Pochyl sita przez lekkie podniesienie ich i postukaj w nie po boku w celu ułatwienia
przecedzenia przez nie zawiesiny;
Niezwłocznie zmyj osad do miski plastikowej;
W celu oczyszczenia zawiesiny nicieni od cząstek gleby użyj lejek Baermanna lub naczynie
Oostenbrinka (patrz rozdział 3.1) lub zastosuj odwirowywanie (patrz rozdział 3.5);
Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.

Zalety
• Skuteczna;
• Łatwa do standaryzacji;
• Daje dobre wyniki dla dużych próbek o objętości do 1000 ml.
Wady
• Drogi sprzęt;
• Wysokie zużycie wody.
Uwagi
Aparat generalnie jest używany dla próbek gleby o objętości około 250 ml; chociaż możliwa jest
analiza próbek o objętości do 1000 ml. Maksymalna objętość próbki uzależniona jest od faktu, że
gleba musi być przemyta przed osiągnięciem przez wodę poziomu 2. W przypadku ekstrakcji małych
nicieni (np. Paratylenchus) przeciwprąd może być zmniejszony, a w przypadku ekstrakcji dużych
nicieni (np. Xiphinema, Longidorus) może on być zwiększony do 1500-2000 ml min-1. Także podczas
analiz na obecność dużych nicieni zalecane jest użycie zestawu trzech sit o średnicy oczek
160-200 µm. Jeśli konieczna jest analiza zawiesiny nicieni tego samego dnia, oczyszczanie może być
przeprowadzone przez flotację wirówkową zamiast lejka Baermanna/naczynia Oostenbrinka. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na całkowitej skuteczności ekstrakcji patrz Verschoor
i De Goede (2000).
Podobny aparat został zbudowany przez Seinhorsta, jako „aparat Seinhorsta dla nicieni wolno
żyjących”. To urządzenie jest używane przez niektóre laboratoria i również daje doskonałe wyniki.
Zmodyfikowany aparat Oostenbrinka. Zmodyfikowany aparat Oostenbrink zbudowany przez firmę
MEKU (www.meku-pollaehne.de) pozwala na analizę próbek gleby o objętości 100-500 ml (ryc. 10).
Próbka gleby jest wmywana do aparatu wodą z dyszy, o objętości 600 ml min-1 przez sito o średnicy
oczek 1 mm (4 mm dla Xiphinema, Longidorus). W tym samym czasie przeciwprąd ustala się na
poziomie 1000 ml min-1, w wkrótce potem obniża do 600 ml min-1 (1500-2000 ml min-1dla dużych
nicieni). Po 10-15 min, gdy woda prawie osiągnie górny brzeg komory ekstrakcyjnej, boczny odpływ
wody otwierany jest ręcznie w celu przecedzenia zawiesiny przez 4 sita o średnicy oczek
50 µm.
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Poziom 3
Poziom 2
Poziom 1

Ryc. 8 Schematyczny wygląd aparatu Oostenbrinka (wg Van Bezooijen, 2006).

Ryc. 9 Aparat Oostenbrinka wykonany ze stali nierdzewnej, znajdujący się na Uniwersytecie
w Wageningen, Holandia.
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Ryc. 10 Zmodyfikowany aparat Oostenbrinka wykonany ze szkła akrylowego (fot: MEKU, Niemcy).

3.5

Flotacja wirówkowa

Ta metoda używana jest w różnych obszarach biologii, a przystosowania jej do ekstrakcji nicieni
dokonali Caveness i Jensen (1955). Jest to jedyna metoda pozwalająca na ekstrakcję z gleby nicieni
aktywnych i nieruchomych. Osobniki nicieni są wprowadzane do roztworu o gęstości większej niż ich
własna wynosząca około 1,08 g cm-3, stąd są zawieszone one w roztworze, a cięższe cząstki glebowe
opadają na dno. Odwirowywanie jest używane w celu przyśpieszenia oddzielenia frakcji opadającej na
dno i zawieszonej w roztworze. Jest ona używana także do oczyszczania ekstraktów uzyskanych przez
przesiewanie lub wymywanie (elutriację). Objętość próbki, którą można poddać analizie uzależniona
jest od objętości probówek wirówkowych. Istnieją zautomatyzowane wersje tej metody.
Materiały (ryc 11 ilustruje sprzęt do flotacji wirówkowej)
• Wirówka plus probówki wirówkowe (wielkość od 100 do 1000 ml);
• Kaolin;
• Mieszadło lub mieszadło wibracyjne;
• Roztwór MgSO4 o gęstości 1,15-1,18 kg l-1 (lub podobny roztwór ekstrakcyjny, patrz
Tabela 5);
• Sito o średnicy oczek 20 lub 25 µm;
• Zlewka szklana o objętości 100 ml;
• Mikroskop stereoskopowy, odwrotny lub optyczny;
• Komora do liczenia nicieni;
• Szkiełko mikroskopowe.
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Procedura
• Wypełnij probówkę wirówkową o objętości 1000 ml glebą w ilości do 250 ml;
• Dodaj około 400 ml wody plus łyżkę stołową kaolinu; kaolin tworzy widoczną białą warstwę,
która oddziela osad i nicienie od supernatantu (woda i lekki materiał organiczny);
• Starannie wymieszaj zawiesinę przy użyciu mieszadła lub mieszadła wibracyjnego, aby
uzyskać jej jednolitą formę;
• Poddaj odwirowaniu probówki przy przyspieszeniu około 1800 g przez 4 min; czas i wartość
przeciążenia nie są krytyczne do czasu uzyskania stałego osadu; można zastosować czas
wirowania wynoszący 2 -5 min oraz wartość przyśpieszenia od 700 do 2900 g;
• Delikatnie zlej i usuń supernatant;
• Dokonaj ponownego zawieszenia osadu w około 400 ml roztworu MgSO4 (lub podobnego
roztworu ekstrakcyjnego) o gęstości 1,15-1,18 kg l-1;
• Probówki poddaj odwirowaniu ponownie przy przyspieszeniu 1800 g przez 4 min;
• Delikatnie przecedź supernatant zawierający nicienie przez sito o średnicy oczek wynoszącej
20 lub 25 µm;
• Niezwłocznie przemyj sito w celu usunięcia roztworu MgSO4;
• Nicienie zostają przeniesione z sita do szklanej zlewki;
• Poddaj nicienie analizie za pomocą mikroskopu stereoskopowego lub odwrotnego pod
powiększeniem 25-40x lub przenieś nicienie przy użyciu igły nematologicznej na szkiełko
mikroskopowe do obserwacji pod dużym powiększeniem mikroskopu optycznego.
Zalety
•
•
•
•

Ekstrakcji podlegają także nicienie wolno poruszające się i nieruchome;
Stosunkowo czysta zawiesina zawierająca nicienie;
Mała ilość wody;
Możliwe jest pozyskanie nicieni przeznaczonych do analizy w ciągu 15 minut.

Wady
• Roztwór ekstrakcyjny może zniszczyć nicienie lub doprowadzać do zmian w ich kształtu,
co utrudnia ich identyfikację, a może również wpływać na ich żywotność (jest to istotne, gdy
nicienie są przeznaczone do badań nad ich zdolnością do infekcji lub hodowli)
• Odzysk nicieni z rzędów Dorylaimida i Triplonchida może być słaby (tj. rodzaje Xiphinema,
Longidorus, Trichodorus, Paratrichodorus);
• Kosztowny sprzęt.
Uwagi
Jeśli dostępne są tylko niewielkie probówki wirówkowe, odpowiednio obniż wielkość próbki.
W celu wymieszania zawiesiny glebowej wiele laboratoriów rutynowo używa mikserów
przeznaczonych do użytku domowego, zaopatrzonych w mieszadła stosowane do wyrabiania ciasta,
przez okres 1 minuty lub dłuższy, aż zostanie utworzona jednolita zawiesina. W celu uzyskania
informacji nt. wpływu roztworów o różnej gęstości na pozyskiwanie populacji nicieni patrz
Viglierchio i Yamashita (1983). Generalnie, im większa gęstość roztworu tym wyższe ciśnienie
osmotyczne (w zależności od użytych odczynników) i większa ilość pozostałych cząstek glebowych
i zanieczyszczeń. Zawsze sprawdzaj gęstość roztworu przy użyciu densymetru przed jego użyciem we
właściwej temperaturze (ogrzewanie zmienia gęstość).
Zważywszy na wybór roztworu ekstrakcyjnego należy zauważyć, że cukier jest tani, lecz jego
roztwór jest bardzo lepki i nie może być użyty ponownie. Ciśnienie osmotyczne tego roztworu jest tak
wysokie, że niektóre nicienie (takie jak z rzędu Dorylaimida) mogą ulec zniszczeniu. Dla roztworu
ZnSO4 uzyskuje się niższą wartość ciśnienia osmotycznego niż w przypadku cukru lub MgSO4, lecz
ma on właściwości kwasowe i jest toksyczny. MgSO4 x 7 H2O (siedmiowodny siarczan magnezu) jest
powszechnie stosowany jako nawóz i dlatego jest on tani. Roztwór tej soli jest najpowszechniej
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używany do ekstrakcji nicieni przy użyciu niniejszej metody. Jeśli roztwór jest używany ponownie,
należy zapewnić, aby był on wolny od nicieni, w celu uniknięcia kontaminacji innych próbek
Koloidalna krzemionka, przykładowo Ludox, Percoll i Ficoll praktycznie nie mają oddziaływania
osmotycznego, lecz są kosztowne, tym niemniej są one szczególnie odpowiednie w odniesieniu do
ekstrakcji nicieni z rządu Dorylaimida.
Tabela 5 Wymagana ilość poszczególnych substancji w gramach na litr wody, w celu uzyskania
roztworu o wymienionej, specyficznej gęstości (Southey 1986).
Specyficzna gęstość
(20°C)

1,15 kg l-1

1,18 kg l-1

1,22 kg l-1

Cukier

401

484

588

MgSO4 (czysty)

166

200

245

MgSO4 x 7 H2O

339

409

503

ZnSO4 (czysty)

156

187

229

ZnSO4 x 7 H2O

279

335

410

Automatyczne odwirowywanie strefowe Odmianą flotacji wirówkowej jest odwirowywanie strefowe
(ryc. 12) (Hendrickx 1995). Nicienie są ekstrahowane z matrycy (gleba lub mieszane tkanki roślinne)
w jednym kroku, w oparciu o odwirowywanie w dużej misie. W czasie tego procesu próbka (gleba lub
mieszane tkanki roślinne zawieszone w wodzie) jest stopniowo dodawana do dwóch warstw o różnej
gęstości utworzonych wewnątrz obracającej się wirówki (17 000 g) Nicienie zostają oddzielone od
matrycy i przemieszczone do warstwy o gęstości pomiędzy 1 kg l-1 (woda) i tą, którą posiada roztwór
różnicujący, tj. 1,15-1,18 kg l-1 (MgSO4). Gdy wirowanie zostanie ukończone, osad łączy się
z warstwą kaolinu, a warstwa z nicieniami jest usuwana przez centralny otwór w wirówce strefowej
i zbierana w zlewce, w postaci zawiesiny wodnej. Proces może być zautomatyzowany poprzez
dodaniem karuzeli do wirówki strefowej, w celu dostarczania zlewek z próbkami i zawiesiną nicieni
(ryc. 12). To urządzenie pozwala na analizę próbek obejmujących do 200 ml gleby, zawieszonych w 1l
wody.
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Ryc. 11 Sprzęt używany w metodzie flotacji wirówkowej: (1) wirówka, (2) waga (waga
automatyczna), (3) probówki wirówkowe, (4) pojemnik z roztworem MgSO4, (5) mieszadło
wibracyjne (JKI Münster, Niemcy).

Ryc. 12 Automatyczne odwirowywanie strefowe. Dolna karuzela dostarcza próbki do wirówki (zlewki
o objętości 1 l), a górna karuzela otrzymuje zawiesinę z nicieniami (zlewki o objętości 150 ml). Misa
do wirowania strefowego jest umieszczona wewnątrz miedzianej klatki z powodu bezpieczeństwa.
Próbka, kaolin i MgSO4 są dostarczane do misy do wirowania strefowego z użyciem probówek
(ILVO, Merelbeke, Belgia).
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4.

Ekstrakcja cyst z gleby

Cysty różnią się od innych stadiów rozwojowych nicieni pod względem rozmiarów, kształtu i
wagi. Dlatego opracowano specjalne metody do ekstrakcji cyst z gleby suchej (metoda Baunacke,
metoda z użyciem pasków bibuły, aparat Fenwicka, wirówka Schuilinga) i wilgotnej (aparat
Seinhorsta, flotacja wirówkowa, płuczka z Wye). Skuteczność ekstrakcji generalnie ulega obniżeniu
wraz ze wzrostem zawartości substancji organicznych w glebie. Żadna z opracowanych metod nie
pozwala na zadowalające oddzielenie cyst od materiału organicznego i gleb z wysoką zawartością
torfu. W takich przypadkach konieczne jest ręczne wybieranie cyst.
Ekstrakcja cyst z gleby suchej jest oparta na fakcie, że cysty te zawierają pęcherzyki powietrza
i dlatego pływają (pozostają zawieszone) w wodzie. Gleba musi być całkowicie wysuszona. Dlatego
próbkę umieszczoną w porowatej (papierowej) torebce przechowuj w temperaturze pokojowej lub w
suszarce, w temperaturze około 35°C. Jeśli konieczne jest pozyskanie żywych osobników, należy
wziąć po uwagę, że cysty z rodzaju Globodera mogą być odporne na wysychanie, natomiast
żywotność zawartości cyst Heterodera spp. ulega szybkiemu zmniejszeniu się podczas suszenia,
zwłaszcza, gdy temperatura suszenia jest wyższa od 25°C a wilgotność powietrza niższa od 40%.
Delikatna cyrkulacja powietrza przyśpiesza proces suszenia. W zależności od warunków, glebę suszy
się przez 2-4 tygodnie. Niestety, stopień zawieszenia młodych, pełnych cyst w roztworze nie jest zbyt
wysoki i stąd mogą one ulec zagubieniu, a tym samym ocena liczebności populacji nicieni może być
zaniżona.
Metody ekstrakcji cyst z gleby wilgotnej są oparte na przeciwprądzie, który pozwala na
utrzymanie cyst w zawiesinie lub flotacji cyst w roztworze, którego gęstość jest większa od ich
własnej. Te metody pozwalają na ekstrakcję młodych, pełnych cyst oraz cyst opróżnionych w połowie
lub pustych.
Pozostały po ekstrakcji materiał zebrany na sicie („zawiesina”) często zawiera duże ilości
substancji organicznych. Te cysty należy zebrać ręcznie przy użyciu pęsety, delikatnego pędzelka lub
sztywniejszego włosa (np. włosa świńskiego w oprawce). Znaczna część substancji organicznych
można usunąć przy użyciu 96% etanolu (Seinhorst, 1975) lub acetonu (den Ouden, 1954, Oostenbrink,
1960). Przed wydzieleniem cyst w powyższy sposób zawiesina musi być wysuszona. Następnie
zostaje ona umieszczona w kolbie stożkowej gdzie dodaje się rozpuszczalnik, który dokładnie miesza
się z zawiesiną (Turner, 1998). Cysty pozostaną zawieszone w górnej części kolby, podczas gdy
substancja organiczna opadnie na jej dno. Po czym cysty ostrożnie dekantuje się na lejek wyłożony
bibułą filtracyjną. Alternatywnie, do oddzielenia cyst od substancji organicznych można użyć flotacji
wirówkowej przy użyciu roztworu o gęstości wynoszącej 1,22-1,25 kg l-1.
W celu porównania metod i skuteczności ekstrakcji patrz D’Errico i Brzeski (1975), Müller
(1980), Clayden i in. (1985), Winfield i in. (1987), Riggs i in. (1997), Tenente i in. (2007) oraz
Bellvert i in. (2008 a, b).
EPPO zaleca użycie następujących metod ekstrakcji cyst wymienionych w odnośnych
protokołach diagnostycznych (tab. 6).
4.1

Metoda Baunacke i/lub metoda z użyciem pasków bibuły

Baunacke (1922) wprowadził zasadę suszenia gleby podczas pozyskiwania z niej cyst
z rodzajów Globodera i Heterodera. Opracowana metoda wykorzystuje fakt, że wysuszone cysty
pozostają zawieszone w wodzie. Mogą one następnie być zdekantowane i zebrane na sitach. Tę
metodę udoskonalił Buhr (1954), wykorzystując do zbierania cyst pasek bibuły.
Materiały
• Sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm do zbierania cyst;
• Plastikowa zlewka lub miska;
• Bagietka do mieszania;
• Pasek bibuły (wykonany z bibuły filtracyjnej) w przypadku metody z użyciem pasków bibuły;
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Tabela 6 Metody rekomendowane do ekstrakcji cyst mątwików z gleby suchej i wilgotnej, tak jak zostały one wymienione w odnośnych Protokołach
Diagnostycznych EPPO

Tylko gleba sucha

Gleba wilgotna i sucha

Metoda
Baunacke,
Aparat
metoda
Fenwicka
z użyciem
pasków bibuły

Wirówka
Schulinga

Aparat
Seinhorsta

Flotacja
wirówkowa

Płuczka
z Wye

X

Globodera rostochiensis/G. pallida
(PM7/40)

X

X

X

X

X

Heterodera glycines
(PM7/89)

X

X

X

X

X
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• Detergent;
• Pęseta lub delikatny pędzelek;
• Mikroskop stereoskopowy.
Procedura
• Przemyj wysuszoną glebę, przy użyciu strumienia wody, przez sito o średnicy oczek 200 lub
250 µm w celu eliminacji cząstek gleby i małych cząstek substancji organicznych (ryc. 13);
• Przenieś materiał pozostały na sicie o średnicy oczek 200 lub 250 µm do plastikowej zlewki
lub miski;
• Wymieszaj dokładnie zawiesinę;
• Pozwól na osiadanie zawiesiny przez okres od 30 s do kilku minut; w zależności to od rodzaju
gleby woda staje się przezroczysta, a płyn będzie zawierał zawieszone substancje organiczne
i cysty;
• Dodaj kroplę detergentu, co przyczynia się do przemieszczania się cyst w kierunku brzegów
naczynia;
• Zbierz cysty ręcznie po mikroskopem stereoskopowym użyciu pęsety lub delikatnego
pędzelka.
Zalety
•
•

Prosta, szybka i tania;
Małe zużycie wody.

Wady
•
•

Objętość próbki jest ograniczona do ok. 100 ml gleby;
Wyniki są wysoce uzależnione od konkretnej osoby (wykonawcy badania).

Uwagi
Alternatywnie użyj paska bibuły, którym wyłożona jest zlewka, sięgającego ponad poziom wody, aby
cysty mogły przylegać do niego (Buhr, 1954). Starannie usuń pasek bibuły ze znajdującymi się na nim
cystami ze zlewki. Sita o mniejszej średnicy oczek, do 100 µm, powinny być używane do odławiania
mniejszych cyst (np. Heterodera carotae).
4.2

Aparat Fenwicka

Szeroko używany aparat do ekstrakcji cyst, który został oryginalnie opisany przez Fenwicka
(1940). Ta metoda ma zastosowanie w odniesieniu do próbek gleby suchej o objętości do 250 ml.
Ekstrakcja jest oparta na pozostaniu wysuszonych cyst (zawierających powietrze) w formie zawiesiny
oraz różnic w ich wielkości, w porównaniu do innych frakcji wchodzących w skład próbki. Większość
próbek w próbce gleby zostanie zebranych w ten sposób. Gleba na dnie aparatu Fenwicka zostaje
przemyta wodą szybko wypływającą ze szklanej lub metalowej rurki wprowadzonej głęboko do
aparatu. Strumień wody doprowadza do wymieszenia zawiesiny i uwolnienia uwięzionych w niej cyst.
Cysty przemieszają się ku górze i przez kołnierz przedostają się one na sito o średnicy oczek
250 µm. Dostępna jest też automatyczna wersja (karuzela).
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Ryc. 13 Metoda Baunacke (wg Van Bezooijen, 2006) przy użyciu sita o średnicy oczek 180 µm
(dla Globodera spp. i Heterodera glycines zaleca się użycie sita o średnicy oczek 200 lub 250 µm).
Materiały
• Aparat Fenwicka (ryc. 14);
• Górne sito o średnicy oczek 1 mm;
• Sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm (średnica = 20 cm) do zbierania cyst;
• Sito o średnicy oczek 840 µm (fakultatywnie);
• Bibuła filtracyjna;
• Mikroskop stereoskopowy.
Procedura
• Umyj aparat wodą, zamknij odpływ na jego dnie i wypełnij aparat wodą do brzegu;
• Umieść sito o średnicy oczek 250 µm pod ujściem prowadzącym z kołnierza aparatu;
• Przemyj powietrznie suchą próbkę gleby przez górne sito (1 mm) do aparatu przy użyciu
silnego strumienia wody;
• Utrzymuj strumień wody przez około 5 minut, do czasu, gdy wypływająca z aparatu woda jest
czysta;
• Cięższe cząstki glebowe osiądą na dnie aparatu, a cysty i lekkie kawałki korzeni znajdą się w
wodzie przelewającej się z aparatu;
• Zbierz wypłukany materiał zawierający cysty na sicie o średnicy oczek 200 lub 250 µm
umieszczonym pod ujściem prowadzącym z kołnierza aparatu;
• Przemyj bardzo dokładnie lejek i kołnierz w celu przeniesienia wszystkich cyst na sito
o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Usuń korek na dnie ekstraktora w celu usunięcia próbki, przemyj aparat i sito o średnicy oczek
1 mm przed analizą kolejnej próbki;
• Przenieś materiał zebrany na sicie o średnicy oczek 200 lub 250 µm na bibułę filtracyjną;
• Policz cysty i przygotuj je do identyfikacji przy użyciu mikroskopu stereoskopowego.
36

Zalety
• Jedna osoba może przeanalizować duże liczbę próbek;
• Łatwy do zbudowania.
Wady
•
Próbki gleby muszą być uprzednio wysuszone;
•
Duża ilość wody.
Uwagi
Dodatkowe sito o średnicy oczek 840 µm może być umieszczone nad sitem o średnicy oczek 200 lub
250 µm w celu usunięcia większych cząstek pozostałych w zawiesinie (np. słomy, korzeni roślin). To
sito nie zatrzymuje cyst. Sita o mniejszej średnicy oczek, do 100 µm powinny być używane do
odławiania mniejszych cyst (np. Heterodera carotae). Jeśli zawiesina zawierająca cysty jest ciągle
zanieczyszczona, wysusz zawiesinę w temperaturze pokojowej, w przypadku, gdy potrzebne są żywe
cysty lub osobniki młodociane lub identyfikacja oparta jest na budowie białek albo poddaj ją suszeniu
na płytce grzejnej i następnie wydziel cysty z materiału organicznego przy użyciu etanolu, acetonu lub
flotacji wirówkowej. Istnieją pewne automatczne wersje tego aparatu (patrz karuzela, poniżej).
Półautomatyczna modyfikacja Słoweńskiego Instytutu Rolnego (AIS)
Ta modyfikacja aparatu Fenwicka pozwala na elektroniczne sterowanie czasem ekstrakcji
i przepływem wody (ryc. 15) (Urek i Širca 2003). Sucha próbka gleby o objętości 200 ml jest
przemywana, przy pomocy dyszy, przez sito o średnicy oczek 1 mm, do zbiornika flotacyjnego,
poprzez plastikowy lejek. Ciśnienie wody używanej do ekstrakcji jest uzależnione od ilości wody
i czasem ekstrakcji. Cysty plus substancje organiczne i większe cząstki glebowe zbierane są na sicie
o średnicy oczek 250 µm. Materiał z sita o średnicy oczek 250 µm jest przemywany na lejek o
średnicy 18 cm z zatyczką (korkiem) ograniczającym przepływ wody. Gdy cysty znajdą się
w zawiesinie, duże cząstki glebowe osiądą na dnie lejka i zostają usunięte poprzez wyciągnięcie korka
gumowego. Zawiesina zawierająca cysty zostaje zebrana w zlewce przelana na lejek o średnicy 13 cm.
Poniżej lejka z wygiętą nóżką umieszcza się mały lejek (o średnicy 10 cm) wyłożony krążkiem bibuły
filtracyjnej. Znajdująca się w zawiesinie część materiału zawierająca cysty zostaje przemyta na bibułę,
a ponadto w środkowej części lejka umieszcza się kroplę detergentu, który powoduje przemieszczanie
się cyst ku jego brzegom. Woda jest spuszczana z lejka powoli. Cysty wraz
z zawieszonym materiałem gromadzą się na brzegu bibuły filtracyjnej. W czasie testów biegłości
prowadzonych przez trzy kolejne lata przeciętny stopień wykrywalności cyst z rodzaju Globodera
wynosił > 95% (S. Širca, informacja osobista).
Automatyczna karuzela
Ta w pełni zautomatyzowana karuzela składa się z 16 jednostek ekstrakcyjnych, których budowa
oparta jest na aparacie Fenwicka, pozwalających na na analizę 100-120 próbek na godzinę (ryc. 16).
Jest ona wytwarzana przez firmę MEKU (www.meku-pollaehne.de). Próbki wysuszonej gleby są
ręcznie wprowadzane do jednostki ekstrakcyjnej, po czym ulega włączeniu automatyczny proces
ekstrakcji. Próbki są dwukrotnie homogenizowane przez strumienie wody o dużym ciśnieniu
i przemywane przez sito o średnicy oczek 1 mm w celu oddzielenia większych zanieczyszczeń.
Po automatycznym usunięciu sita, próbka zostaje starannie wymieszana, a następnie umożliwia, aby
zawiesina osiadła. Ostatecznie, cysty znajdujące się w zawiesinie zostają przeniesione przy pomocy
delikatnego strumienia powietrza poprzez kołnierz aparatu na sito o średnicy oczek 200 µm.
Następnie materiał zawierający cysty jest ręcznie przenoszony z sita na bibułę filtracyjną. Po każdym
cyklu pracy jednostki ekstrakcyjne i sita są automatycznie czyszczone. Ta metoda została
zwalidowana przez Służbę Ochrony Roślin, Hanower, Niemcy (Hermann Warnecke, informacja
osobista).
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Lejek

Kołnierz

Korek
zamykający
odpływ

Ryc. 14 Po lewej: Przekrój poprzeczny aparatu Fenwicka. Po prawej: Aparat Fenwicka wykonany ze
stali nierdzewnej z górnym sitem o średnicy oczek 1 mm, umieszczonym w pozycji pionowej, w celu
lepszego uwidocznienia budowy (fot. JKI, Niemcy).

Dopływ wody

Bibuła filtracyjna

Ryc. 15 Ekstrakcja cyst i metoda ich oddzielenia od zawiesiny stosowana w Słoweńskim Instytucie
Rolnym (fot. AIS, Słowenia).
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Ryc. 16. Automatyczna karuzela używana przez Służbę Ochrony Roślin w Hanowerze, Niemcy
(fot. Służba Ochrony Roślin, Izba Rolna Dolnej Saksonii, Niemcy).
4.3. Wirówka Schuilinga
Ta półautomatyczna metoda do edkstrakcji cyst z próbek gleby suchej, oparta na zjawisku
flotacji, została opracowana przez J. Schuilinga z Holenderskiej Inspekcji Materiału Siewnego Upraw
Polowych i Sadzeniaków Ziemniaka (NAK), a aparat wykorzystywany w niej znajduje się w handlu,
jako „wirówka Schuilinga” (Hietbrink i Ritter 1982). Łączy ona wykorzystanie metody flotacji
i przesiewania w celu wyekstrahowania cyst z gleby.
Materiały
• Wirówka Schuilinga (ryc. 17);
• Sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Mikroskop stereoskopowy.
Procedura
• Umieść do 500 ml wysuszonej na powietrzu gleby w przezroczystym pojemniku aparatu
w połowie wypełnionym wodą;
• Wewnątrz aparatu jego zawartość zostaje poddana wirowaniu przy użyciu widełek
składających się z dwóch prętów, przy 450–500 obrotów min-1, w wyniku czego tworzy się
wir, który powoduje, że cysty i inne znajdujące się w zawiesinie cząstki o podobnych
rozmiarach zostają skierowane do środka poprzez cylinder z drutu o średnicy oczek 1,5 mm.
Ten cylinder jest umieszczony ponad rurą o tej samej średnicy prowadzącej poprzez odpływ na
sito zbierające o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Podczas wirowania więcej wody zostaje wprowadzone wokół wewnętrznej powierzchni
głównego pojemnika, zmywając jakikolwiek materiał pochodzący z zawiesiny i cysty, które
wraz z innymi cząstkami przechodzą przez odpływ na sito zbiorcze;
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• Aparat podlega samooczyszczeniu po analizie każdej próbki.
• Policz cysty i przygotuj je do identyfikacji przy użyciu mikroskopu stereoskopowego.
Zalety
• Wysoka skuteczność;
• Proces przebiega automatycznie, prawdopodobieństwo niepowodzenia w indywidualnym
przypadku niewielkie;
• Wysoka wydajność analizy próbek; 30 próbek na godzinę podczas wykonywania analizy na
jednym urządzeniu przez jedną osobę; jedna osoba może obsługiwać jednocześnie trzy
urządzenia;
• Obniżone wymagania odnośnie zużycia wody w porównaniu z aparatem Fenwicka czy
aparatem Seinhorsta (około 6 litrów na próbkę).
Wady
• Kosztowna;
• Tylko w małym stopniu nadaje się do analizy torfu lub innych gleb organicznych (Clayden i
in., 1985);
• Próbki zawierające kamienie lub suche grudki gliny mogą utrudniać przeprowadzenie analiz.
Uwagi
Dalsze oddzielenie cyst możliwe jest z wykorzystaniem specjalnego procesu czyszczącego,
obejmującego użycie tak zwanj puszki Schuilinga i specjalnych sit. W pewnych laboratoriach wirówki
Schuilinga zostały zmodyfikowane, aby nadawały się one do analizy różnych gleb i warunków:
modyfikacja obejmuje zastosowanie dodatkowego czasu mieszania i czyszczenia, użycie większych sit
zbierających oraz udoskonalonej plastikowej „puszki” ograniczającej ilość zawiesiny. Cysty są
zbierane przez sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm do dalszych analiz.
4.4. Aparat Seinhorsta
Metoda ta oparta jest na różnicy w gęstości cyst w porównaniu z cząstkami glebowymi. Nadaje
się ona do analizy gleb wilgotnych i suchych. Wykorzystując zasady techniki flotacji Cobba (Cobb,
1924), ta technika była następnie rozwinięta przez Korta (1960), Oostenbrinka (1960) i Seinhorsta
(1964). Ta ostatnia metoda została opisana poniżej. Woda zostaje doprowadzana, w stałej ilości, do
stożkowatej części aparatu, poprzez perforowaną rurkę. Gleba zostaje wprowadzona do kolumny
aparatu z użyciem lejka. Cysty pozostają w zawiesinie, są wymywane przez przelewającą się wodę i
zbierane na sicie o średnicy oczek 250 µm. Drugi “zbiór” cyst, który nie dochodzi do kołnierza, jest
odprowadzany przez boczny odpływ umieszczony w połowie kolumny. Istnieje automatyczna wersja
tego aparatu.
Materiały
• Aparat Seinhorsta (ryc.18);
• Sito o średnicy oczek 2 mm;
• Sita o średnicy oczek 200 lub 250 µm (średnica = 20 cm) lub wiaderko zawierające w dnie
siatkę ze stali nierdzewnej albo gazę o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Mikroskop stereoskopowy.
Procedura
• Umieść sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm, zarówno pod kołnierzem aparatu jak i bocznym
odpływem;
• Wypełnij aparat wodą wykorzystując przeciwprąd wynoszący 3500 ml min-1;
• Wprowadź do lejka aparatu glebę poprzez sito o średnicy oczek 2 mm;
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widełki składające się
z dwóch prętów

cylinder z drucianej
siatki

odpływ

Ryc. 17 Wirówka Schuilinga do ekstrakcji cyst z próbek gleby suchej (fot. Centre pour l’agronomie et
l’agro – Industrie de la Province de Hainaut, CARAH, Belgia).
• Przemyj próbkę gleby do aparatu poruszając sitem w górę i w dół;
• Odczekaj 2-5 min, w zależności od typu gleby, do chwili, gdy wypływająca woda będzie
czysta;
• Wyłącz przeciwprąd;
• Przemyj wodą kołnierz, gdzie znajduje się odpływ, w celu zapewnienia, aby wszystkie cysty
zostały przeniesione na sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Otwórz boczny odpływ wody zawierający cięższe cysty w celu przeniesienia na sito o średnicy
oczek 200 lub 250 µm;
• Zbierz cysty zgromadzone na sicie do bezpośrednich badań lub dalszego oczyszczenia;
• Otwórz otwór odpływowy na dnie aparatu i oczyść aparat przy użyciu wody;
• Policz cysty i przygotuj je do identyfikacji przy użyciu mikroskopu stereoskopowego.
Zalety
• Standardowo można poddać analizie duże próbki o objętości do 1000 ml;
• Nie jest konieczne suszenie próbek.
Wady
• Kosztowny sprzęt;
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• Duża ilość wody;
• Łącznie z cystami zostaje zebrana duża ilość zawiesiny; wymagane jest dodatkowe
czyszczenie.
Uwagi
Minimalna skuteczność tej metody wynosi 98% (Seinhorst, 1964). Been i in. (2007) opracowali
powiększoną wersję aparatu Seinhorsta, który pozwala na analizę do 2000 ml (2500 g) gleby przy
skuteczności wykrywania cyst wynoszącej 99%. W przypadku ekstrakcji małych cyst (np. Heterodera
carotae, H. urtica), użyj sita o średnicy oczek 100 µm. Jeśli materiał zebrany na sicie zawiera dużo
zawiesiny, korzystne jest wysuszenie tej zawiesiny i następnie wprowadzenie jej do wody
w celu pozyskania cyst zdolnych do unoszenia się, lub oddzielenie cyst od zawiesiny przy użyciu
etanolu (Seinhorst, 1975) albo acetonu (den Ouden, 1954). Do oddzielenia cyst z zawiesiny można
użyć także flotację wirówkową (patrz rozdział 4.5).
Podobne ekstraktory. Aparat (lejek) Korta do ekstrakcji cyst (Kort, 1960; ryc. 19) podobnie jak aparat
flotacyjny Oostenbrinka II (Oostenbrink,1954, 1960) działają na podobnej zasadzie, jak wyżej opisany
aparat Seinhorsta. Te ekstraktory różnią się kształtem lejka, szybkością dopływu wody i sposobem
obsługi. Niestety brak danych pozwalających na porównanie tych trzech technik.
Automatyczny ekstraktor cyst. Automatyczny ekstraktor cyst wytwarzany przez firmę MEKU
(www.meku-pollaehne.de) jest oparty na zasadzie działania aparatu Seinhorsta (ryc. 20). Strumień
wody o wysokim ciśnieniu homogenizuje próbkę gleby. Czas ekstrakcji, okres przerwy w pracy
pompy oraz ciśnienie mogą zostać ustawione w zależności od typu gleby. Z uwagi na
zautomatyzowanie, błędy operatora są bez znaczenia. Szkło akrylowe (pleksiglas) pozwala na ciągłą
kontrolę procesu ekstrakcji i możliwej kontaminacji przez cysty.

Ryc.18 Po lewej: Schemat aparatu Seinhorsta do ekstrakcji cyst mątwików z rodzajów Heterodera
i Globodera z gleby wilgotnej. Po lewej i prawej: widok z boku. W środku: widok z góry. W kółku:
przedstawiono w powiększeniu dopływ, w celu pokazania umiejscowienia sita do przerywania
przepływu wody (Seinhorst 1964, za zgodą Nematologica). Po prawej: powiększony aparat Seinhorsta
do analizy do 2,5 kg gleby używany przez Uniwersytet w Wageningen.
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Ryc. 19 Po lewej: Schemat aparatu (lejka) Korta do ekstrakcji cyst. Po prawej: Aparat Korta
stosowany w Anses-LSV (fot. Anses-LSV, Francja).
4.5

Flotacja wirówkowa

Podobnie jak w przypadku ekstrakcji nicieni o robakowatym kształcie ciała (patrz rozdział
3.5), cysty mogą być wydzielone z gleby wilgotnej i suchej poprzez wprowadzenie do roztworu o
gęstości większej niż ich własna (wynoszącej około 1–1,28 g cm-3), stąd pozostaną one zawieszone, a
cięższy materiał opadnie na dno. Odwirowywanie jest używane w celu przyśpieszenia oddzielenia
frakcji opadającej na dno i zawieszonej w roztworze. Objętość próbki, którą można poddać analizie
uzależniona jest od objętości probówek wirówkowych.
Materiały
• Wirówka plus probówki wirówkowe (wielkość od 100 do 1000 ml);
• Kaolin;
• Mieszadło lub mieszadło wibracyjne
• Roztwór MgSO4 o gęstości 1,22-1,28 kg l-1 (lub podobny roztwór ekstrakcyjny, patrz
Tabela 5);
• Sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Zlewka szklana do zbierania cyst;
• Mikroskop stereoskopowy.
Procedura
• Wypełnij probówkę wirówkową o objętości 1000 ml glebą w ilości do 250 ml;
• Dodaj około 400 ml wody plus łyżkę kaolinu; kaolin tworzy widoczną białą warstwę, która
oddziela osad i cysty od supernatantu (woda i lekki materiał organiczny);
• Starannie wymieszaj zawiesinę przy użyciu mieszadła lub mieszadła wibracyjnego, aby
uzyskać jej jednolitą formę;
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Ryc. 20 Automatyczny ekstraktor cyst (fot. JKI, Niemcy).
• Poddaj odwirowaniu probówki przy przyspieszeniu około 1800 g przez 4 min; czas i wartość
przeciążenia nie są krytyczne do czasu uzyskania stałego osadu; można zastosować czas
wirowania wynoszący 2 -5 min oraz wartość przeciążenia od 700 do 2900 g;
• Delikatnie zlej i usuń supernatant;
• Dokonaj ponownego zawieszenia osadu w około 400 ml roztworu MgSO4 (lub podobnego
roztworu ekstrakcyjnego) o gęstości 1,22-1,28 kg l-1;
• Probówki poddaj odwirowaniu ponownie przy przyspieszeniu 1800 g przez 4 min;
• Delikatnie przecedź supernatant zawierający cysty przez sito o średnicy oczek wynoszącej
200 lub 250 µm;
• Niezwłocznie przemyj sito w celu usunięcia roztworu MgSO4;
• Przenieś cysty z sita do szklanej zlewki;
• Policz cysty i przygotuj je do identyfikacji pod mikroskopem stereoskopowym.
Zalety
•
•
•
•

Stosunkowo czysta zawiesina zawierająca cysty;
Mała ilość wody;
Nie jest konieczne suszenie próbki;
Możliwe jest pozyskanie cyst w ciągu 15 minut.

Wady
• Ponowne wprowadzenie osadu w formę zawiesiny może być pracochłonne w przypadku gleb
ilastych;
• Kosztowny sprzęt.
Uwagi
Skuteczność ekstrakcji, zwłaszcza w przypadku gleb ciężkich, można zwiększyć przeprowadzając
wymywanie przez odwirowywaniem, co spowoduje oddzielenie cyst od cząstek gleby. Alternatywnie
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zawiesina może być dokładnie poddana homogenizacji przy użyciu mikserów przeznaczonych do
użytku domowego, zaopatrzonych w mieszadła stosowane do wyrabiania ciasta, przez okres 1 minuty
lub dłuższy, aż uzyska ona jednolitą formę. Jeśli dostępne są tylko niewielkie probówki wirówkowe,
odpowiednio obniż wielkość próbki. Informacje na temat przygotowania roztworu o specyficznej
gęstości oraz silnych i słabych stron roztworów poszczególnych, patrz uwagi do rozdziału 3.5. Zaleca
się rutynowe sprawdzanie na obecność cyst supernatantu po pierwszym odwirowaniu, przed jego
usunięciem. Czasem niewielka liczba małych lub pustych cyst może zostać stwierdzonych w tej
frakcji.
4.6

Płuczka zWye

Płuczka z Wye pozwala na ekstrakcję cyst z gleby wilgotnej i suchej. Aparat ten składa się
z przezroczystej akrylowej rury długości 50 cm i średnicy 15 cm, której dolna część umieszczona jest
wewnątrz dwóch ściśle dopasowanych, koncentrycznych pierścieni z PCV (Winfield i in., 1987)
(ryc. 19). Woda zostaje wprowadzona poprzez rurkę wlotową znajdującą się na zewnętrznym
pierścieniu, a następnie zaczyna ona wirować dzięki obecności bruzd i skośnych otworów
w wewnętrznym pierścieniu i akrylowej rurze. Na szczycie rury znajduje się przewód odpływowy,
który kieruje wodę na sita o podobnej średnicy oczek jak w aparacie Fenwicka
(tj. 840 µm i 250 µm).
Materiały
• Płuczka z Wye - aparat (ryc. 21);
• Sito o średnicy oczek 840 µm;
• Sito o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Szklana zlewka o objętości 100 ml.
Procedura
• Wprowadź próbkę gleby, o objętości 1000 ml, do małej ilości wody w płuczce z Wye;
• Dodawaj większą ilość wody tak szybko, jak jest to możliwe, aby dokonać rozdrobnienia
gleby, aż zostanie osiągnieta krawędź aparatu;
• Wstrzymaj przepływ na krótko, a następnie zwiększaj go stopniowo do około 10 l min-1
w ciągu 10 min; wypływająca ciecz zawiera: (1) małe cząstki gleby, które przechodzą przez
obydwa sita; (2) duże cząstki substancji organicznej, które są zatrzymywane na górnym sicie
o średnicy oczek 840 µm; (3) cysty i cząstki organiczne o podobnych rozmiarach, zebrane są
na sicie o średnicy oczek 200 lub 250 µm;
• Umieść cysty zebrane na sicie w zlewce szklanej;
• Policz cysty i przygotuj je do identyfikacji przy użyciu mikroskopu stereoskopowego.
Zalety
•
•
•
•

Możliwa jest analiza próbek o objętości do 1000 ml;
Używana do analizy próbek gleby wilgotnej i suchej;
Wyższa spójność wyników w porównaniu z aparatem Fenwicka;
Na obsługę potrzeba mniej czasu niż w przypadku aparatu Fenwicka,

Wady
• Wysokie zużycie wody, tj. w przypadku ekstrakcji trwającej 10 min przy zużyciu 10 l min-1 ·=
100 l na próbkę;
• Wysokie koszty, zbudowanie aparatu ma miejsce zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
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Uwagi
“Olbrzymia” wersja płuczki z Wye pozwala na analizę próbek gleby o wadze do 2 kg (ryc. 21).
Walidacja przeprowadzona przez Agencję ds. Badań nad Żywnością i Środowiskiem (FERA), Sand
Hutton, Wielka Brytania, wykazały, że skuteczność ekstrakcji cyst nicieni w „standardowej” płuczce
z Wye utrzymywał się na podobnym poziomie jak w przypadku aparatu Fenwicka, podczas analizy
gleb piaszczystych i piaszczysto-ilastych, lecz na wyższym poziomie podczas ekstrakcji cyst z gleb
gliniasto-ilastych, w przypadku próbek o wadze poniżej 1 kg. (Sue Hockland, informacja osobista).
Odzysk cyst wynosił przynajmniej 95% w przypadku standardowej płuczki z Wye i był nieco niższy
w przypadku „olbrzymiej” wersji tego urządzenia. Błędy operatora są bez znaczenia. Płuczka z Wye
nie nadaje się do analiz próbek torfu.

Ryc. 21 Po lewej Poprzeczny przekrój przez płuczkę z Wye; A = przyłączenie węża o średnicy
2,25 cm; D = podstawa z PCV, E = pierścień z PCV, F = akrylowa rura, a = dopływ wody;
b = otwór o średnicy 9,5 mm, c = zewnętrzna galeria wodna; d = wewnętrzna galeria wodna,
e = otwór o średnicy 3,2 mm, f = otwór o średnicy 2,4 mm (Winfield i in., 1986, za zgodą „Annals of
Applied Biology”). Po prawej: Standardowa płuczka z Wye dla próbek o objętości do 1000 ml
i „olbrzymia” płuczka z Wye dla próbek o objętości do 2000 ml (fot. FERA, Sand Hutton, Wielka
Brytania).
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje dotyczące tego Standardu można uzyskać od:
Pana Hallmanna, Julius Kühn Institut, Niemcy, johannes.hallmann@jki.bund.de
Pani Viaene, ILVO, Belgia, nicole.viaene@ilvo.vlaanderen.be
Informacja zwrotna na temat tego Protokołu Diagnostycznego
Jeśli masz jakieś komentarze dotyczące tego Protokołu Diagnostycznego, lub jakichkolwiek testów
opisanych w nim, lub gdy możesz dostarczyć dodatkowe dane na temat walidacji testów
zamieszczonych w tym protokole, z którymi chciałbyś się podzielić, wtedy prosimy o skontaktowanie
się pod adresem diagnostics@eppo.int .
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Rewizja protokołu
Co roku ma miejsce przegląd standardów diagnostycznych w celu określenia potrzeby ich rewizji.
Standardy uznane, jako wymagające rewizji są oznaczone jako takie na stronie EPPO.
Gdy w druku znajdzie się errata i poprawka do standardu, zostanie to również zaznaczone na
tej stronie.
Podziękowania
Projekt niniejszego protokołu został pierwotnie sporządzony przez: Pana Hallmanna, Julius Kühn
Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institut for Epidemiology and Pathogen
Diagnostics Toppheideweg 88, 48161 Münster, Niemcy, johannes.hallmann@jki.bund.de i Panią
Viaene ILVO, Plant-Crop Protection, Nematology Burg. Van Gansberghelaan 96 9820 Merelbeke,
Belgia, nicole.viaene@ilvo.vlaanderen.be
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