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Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin 
Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes 

PM 7/40 (2) 

 
Diagnostyka 
Diagnostic 
 
 
 
Globodera rostochiensis i G. pallida 
 
 
 
  Zakres 
 
  Niniejszy standard opisuje protokół diagnostyczny dotyczący Globodera rostochiensis i 
Globodera pallida.1.  
 
 
  Zatwierdzenie i nowelizacja 
 

Niniejszy standard został opracowany w ramach projektu Unii Europejskiej DIAGPRO  
(SMT 4-CT98-2252) w wyniku współpracy laboratoriów biorących udział w tym projekcie i 
laboratoriów z różnych krajów europejskich uczestniczących w porównaniach międzylaboratoryjnych. 
Zatwierdzony po raz pierwszy jako standard EPPO we wrześniu 2003 r. Zrewidowana wersja 
zatwierdzona we wrześniu 2009 r. 
 
 
  Wprowadzenie 
 
 Globodera rostochiensis i Globodera pallida (mątwiki tworzące cysty na ziemniaku) powodują 
duże szkody w uprawach Solanum tuberosum (ziemniaków) (van Riel i Mulder, 1998). Infekcyjne 
osobniki młodociane drugiego stadium przemieszczają się w glebie maksimum na odległość około 1 m. 
Większość przypadków przeniesienia nicieni do nowych siedlisk ma miejsce w wyniku transportu 
pasywnego. Głównymi drogami przenikania jest transport porażonych sadzeniaków ziemniaka oraz 
przemieszczanie gleby (np. na maszynach rolniczych) z gruntów porażonych na inne obszary. 
Porażenie roślin następuje, gdy osobniki młodociane drugiego stadium wylęgają się z jaj i przenikają 
do korzenia w pobliżu wierzchołka wzrostu, nakłuwając przy pomocy sztyletu ścianki komórek skórki, 
a następnie ścianki komórek wnętrza korzenia. Ostatecznie zaczynają one żerować na komórkach 
perycyklu (okolnicy), kory pierwotnej i walca osiowego. Nicienie przyczyniają się do zwiększenia 
wielkości komórek korzenia, zniszczenia ich ścianek oraz tworzenia się dużych, syncytialnych komórek 
transferowych. Syncytium dostarcza nicieniom substancji pokarmowych. Porażone rośliny ziemniaka 

                                                 
1 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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mają zredukowany system korzeniowy, a z uwagi na obniżenie się ilości pobieranej wody ostatecznie 
może nastąpić jej śmierć. 
 
  Tożsamość 
 
Nazwa: Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923), Skarbilovich, 1959 
Synonimy: Heterodera rostochiensis, Wollenweber, 1923; Heterodera schachtii solani Zimmerman, 
1927; Heterodera schachtii rostochiensis (Wollenweber) Kemner, 1929;  
Stanowisko taksonomiczne: Nematoda, Tylenchida2, Heteroderidae  
Komputerowy kod EPPO: HETDRO  
Kategoria fitosanitarna: lista A2 EPPO nr 125, Załączniki do Dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 
maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów 
szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie:  
I /A2  
 
Nazwa: Globodera pallida (Stone, 1973) 
Synonimy: Heterodera pallida Stone, 1973  
Stanowisko taksonomiczne: Nematoda, Tylenchida2, Heteroderidae  
Komputerowy kod EPPO: HETDPA  
Kategoria fitosanitarna: lista A2 EPPO nr 124, Załączniki do Dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 
maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów 
szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie:  
I /A2  
 

Wykrywanie  
 

Objawy  
 
Objawy na nadziemnych częściach roślin powstałe w wyniku żerowania mątwików tworzących 

cysty na ziemniaku nie są specyficzne i często pozostają nie wykryte. Objawy generalnie obejmują 
placowate występowanie w uprawie roślin, które słabo rosną, a ich liście czasami żółkną, więdną lub 
obumierają, bulwy są mniejsze, korzenie nadmiernie rozgałęziają się a gleba przylega do nich. 
Jakkolwiek, do powstawania takich objawów może przyczynić się wiele czynników. W takim 
przypadku rośliny powinny być wykopane, a ich korzenie poddane badaniu wizualnemu na obecność 
cyst i młodych samic, lub pobierana jest próbka gleby z przeznaczaniem do badań. Młode samice i 
cysty widoczne są gołym okiem jako drobne, białe, żółte lub brązowe “główki od szpilki” na 
powierzchni korzenia (ryc. 1 i 2). Wykrywanie nicieni poprzez wykopywanie roślin jest możliwe tylko 
przez krótki okres czasu nim samice dojrzeją i zmienią się w cysty, gdyż w późniejszym okresie cysty 
mogą być utracone (wypadać do gleby) podczas pobierania materiału roślinnego, a ponadto jest ono 
czasochłonne. Dlatego najlepszym sposobem wykrycia obecności mątwików tworzących cysty na 
ziemniaku jest badanie laboratoryjne próbek gleby. 

                                                 
2 Ostatnie osiągnięcia w systematyce nicieni opierające się na danych morfologicznych i wynikach testów molekularnych 
wskazują na istnienie jednostki taksonomicznej "Tylenchomorpha" (De Ley i Blaxter, 2004). 
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Procedury urzędowego pobierania próbek  
 

Szczegóły na temat pobierania próbek można znaleźć w Standardzie EPPO PM 3/30  
(OEPP/ EPPO, 1991, w trakcie rewizji) lub w Dyrektywie Rady 2007/33/UE z dnia 11 czerwca 2007 w 
sprawie zwalczania mątwików tworzących cysty na ziemniaku (UE, 2007).  

 
Procedury ekstrakcji 
 
Istnieją różne procesy, w wyniku których cysty są ekstrahowane z gleby. Proste metody są 

oparte na flotacji mogą być równie skuteczne jak metody elutriacji (wymywania), Opis poszczególnych 
metod podano w Dodatku 1. Cysty mątwików z rodzaju Globodera generalnie są okrągłe, co pozwala 
odróżnić je od cyst innych rodzajów mątwików.  

Gdy próbki gleby wilgotnej nie są poddawane analizie natychmiast po otrzymaniu, a wymagane 
jest przeprowadzenie testów na obecność żywej zawartości cyst, wtedy próbki te powinny być 
przechowywane w temperaturze poniżej 5°C, gdyż osobniki młodociane wylęgają się z jaj w 
temperaturze powyżej 5°C. Ponadto, gdy wymagane jest przeprowadzenie testów na obecność żywej 
zawartości cyst, próbki gleby powinny być suszone w temperaturze nie wyższej niż 25°C (i przy 
wilgotności nie niższej niż 40%). 
 

Test biologiczny 
 
Inną procedurą pozwalającą na wykrycie nicieni jest test biologiczny (Dodatek 2, test A). 
 

Identyfikacja  
 
Osobniki młodociane drugiego stadium i cysty powinny być pozyskane z gleby, korzeni roślin lub bulw 
ziemniaka. Zabarwienie samicy w odpowiednim stadium rozwojowym może być użyte do identyfikacji: 
samica zmieniająca podczas dojrzewania zabarwienie z białego w żółte, następnie przekształcając się w 
brązową cystę, należy do gatunku G. rostochiensis, podczas gdy samica barwy białej, która 
przekształca się bezpośrednio w brązową cystę, należy do gatunku G. pallida. Identyfikacja cyst i 
innych stadiów rozwojowych generalnie jest oparta na kombinacji analizy cech morfologicznych i 
dokonania pomiarów nicieni oraz zastosowania metod biochemicznych. W celu identyfikacji metodą 
mikroskopową zaleca się dokonanie analizy utrwalonych nicieni w preparatach mikroskopowych. 
Diagram pokazujący kombinację metod pokazany jest na ryc. 3.  
 

Identyfikacja w oparciu o cechu morfologiczne 
 

Identyfikacja cyst i osobników młodocianych do rodzaju: 
 

W celu identyfikacji cyst do rodzaju należy użyć kluczy, które opracowali: Brzeski (1998), 
Baldwin i Mundo-Ocampo (1991), Wouts i Baldwin (1998) lub Siddiqi (2000), a identyfikacja ta 
powinna być oparta na kształcie cysty i cechach budowy regionu mieszcącego wulwę i odbyt 
(perinealnego). 

Cysty mątwików z rodzaju Globodera powinny posiadać następujące cechy: 
Cysty Globodera spp. są gładkie, okrągłe z niewielką, wystającą szyjką, bez stożka wulwalnego, 

o średnicy ± 450 µm, posiadające brązowy oskórek. Powierzchnia oskórka pokryta zygzakowatymi 
fałdami, a oskórek posiada wyraźnie rozwiniętą warstwą D. Region perinealny składa z pojedynczego 
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okienka circumfenestralnego ze szparą wulwalną pośrodku, a guziki perinealne znajdują na 
półokienkach w pobliżu wulwy. Odbyt umieszczony jest subterminalnie, lecz nie znajduje się wewnątrz 
okienka; wulwa jest umiejscowiona w środku zagłębienia okołowulwalnego, natomiast dolny most 
wulwalny i bule występują rzadko (ryc. 4). Jaja składane są do wnętrza cysty i nie obserwuje się 
galaretowatych złóż jajowych. 
 

Osobniki młodociane mątwików z rodzaju Globodera powinny posiadać następujące cechy: 
Ruchome osobniki młodociane drugiego stadium u rodzaju Globodera są robakowate, 

pierścieniowane, a ich ciało zwęża się ku obu końcom. U rodzaju Globodera, długość ciała osobników 
młodocianych waha się w granicach między 445 a 510 µm, długość ich sztyletu wynosi 19–25 µm, 
długość ogona - 37–55 µm, a długość przezroczystej części ogona - 21–31 µm. 
 

      
 
Ryc. 1. Korzenie ziemniaka porażone przez Globodera rostochiensis (użyczony przez Służbę Ochrony 
Roślin, Holandia). 

 

 
 
Ryc. 2. Rozgnieciona cysta Globodera pallida z jajami (użyczony przez Służbę Ochrony Roślin, 
Holandia). 
 



 5

Osobniki młodociane mątwików mogą być wykryte w glebie przy zastosowaniu metod 
stosowanych do ekstrakcji nicieni wolno żyjących. Można je odróżnić od osobników młodocianych 
guzaków (Meloidogyne spp.) z uwagi na posiadanie silniej zesklerotyzowanej głowy, stosunkowo 
dużego sztyletu, kształt ogona i silniej rozwiniętą budowy ciała (ryc. 5). W takich przypadkach zaleca 
się dodatkowe wyizolowanie cyst i postępowanie zgodnie z niniejszym protokołem diagnostycznym. 

 
Identyfikacja do gatunku 

 
Identyfikacja mątwików z rodzaju Globodera do gatunku na podstawie budowy morfologicznej może 
być utrudniona z uwagi na zmienność kluczowych cech. Dlatego w celu dokonania poprawnej 
identyfikacji konieczne jest dokonanie analizy cech budowy cyst i osobników młodocianych drugiego 
stadium. 

G. rostochiensis i G. pallida są gatunkami bardzo zbliżonymi do siebie pod względem budowy 
morfologicznej (Stone, 1973 a, b). Na ryc. 6. przedstawiono różne stadia rozwojowe G. rostochiensis 
(ryc. 6 a) i G. pallida (ryc.6 b). W przypadku cyst, najistotniejsze różnicujące cechy morfologiczne 
można zauważyć podczas analizy regionu perinealnego, a są nimi liczba fałdów oskórka między 
okienkiem a odbytem i indeks Graneka (ryc. 7A, 7B). Cechami różnicującymi w przypadku osobników 
młodocianych drugiego stadium są długość sztyletu i kształt guzików sztyletu (tab. 1; ryc. 7 C). Z 
uwagi na możliwość nachodzenia na siebie wymiarów u poszczególnych gatunków, należy zachować 
ostrożność. W niektórych przypadkach konieczne jest potwierdzenie wyników analiz przy pomocy 
metod molekularnych.  
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Ryc. 3. Diagram postępowania podczas identyfikacji Globodera rostochiensis i G.pallida. 

Próbka gleby 

Wyizolowano cysty 

Identyfikacja cyst do rodzaju 

 

Nie zidentyfikowano   
G. pallida ani  

G. rostochiensis 

nie 

Identyfikacja na podstawie 
cech morfologicznych 

regionu perinealnaego cyst i 
osobników młodocianych 

(patrz tab. 1) 

Niepewna 
(nakładanie się 
wymiarów) 

 

Nie zidentyfikowano   
G. pallida ani  

G. rostochiensis 

Identyfikacja  
niemożliwa Identyfikacja z 

zastosowaniem metod 
molekularnych 
(Dodatek 3) 

tak 

nie 

c Zidentyfikowano  
Globodera spp. 

tak 

Cysty puste ? nie tak 

Identyfikacja na podstawie cech 
morfologicznych regionu 

perinealnaego cyst (patrz tab. 1) 

 Pozytywna  

 Negatywna  

 

Zidentyfikowano 
mątwiki tworzące 
cysty na ziemniaku 

 Negatywna  

Niepewna 
(nakładanie się 
wymiarów) 

 Negatywna  
  Pozytywna  

 

Zidentyfikowano G. pallida lub 
G. rostochiensis 

 Pozytywna  
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Ryc. 4. Region perinealny cysty z rodzaju Globodera (Fleming i Powers, 1998). 
 
 
Tabela 1 Zakres i wartości średnie istotnych wymiarów Globodera rostochiensis, G. pallida,  
G. tabacum (tabacum), G. achilleae i G. artemisiae, zgodnie z publikacjami Baldwina i Mundo-
Ocampo (1991), Brzeskiego (1998); Manduric i Andersona (2004) oraz Dobosz i in. (2006). 
 
Gatunek Długość ciała 

J2 (µm) 
Sztylet J2 

 
Wymiary cyst 

 Szerokość 
guzików 
sztyletu 
(µm) 

Kształt guzików 
sztyletu 

 Długość 
sztyletu 
(µm) 

Liczba fałdów 
oskórka* między 
okienkiem a 
odbytem 

Indeks Graneka 

G. rostochiensis 468 
(425-505) 

3,2 – 4,0 przednia 
powierzchnia od 
spłaszczonej do 
zaokrąglonej, lecz 
nie jest skierowana 
ku przodowi  

19–23 
(21,8) 

16–31 (> 14) 1,3–9,5 (> 3) 

G. pallida 484 
(440-525) 

4 – 5 skierowane ku 
przodowi 

22–24 
(23,8) 

8–20 (< 14) 1,2–3,5 (< 3) 

G. tabacum 
(tabacum) 

477 
(410-527) 

4 – 5 zaokrąglone 23–24 10–14 1–4,2 (< 2,8) 

G. achilleae 492 
(472-515) 

4 – 5 od zaokrąglonych 
po kotwicowate 

24–26 
(25) 

4–11 (< 10) 1,3–1,9 
(średnio 1,6) 

G. artemisiae 413 
(357-490) 

3 – 5 zaokrąglone, 
spłaszczone w 
przedniej części, 
czasami nieco 
wcięte 

18–29 
(23) 

5 –16  0,8–1,7 
(średnio 1,0) 

* W niektórych przypadkach fałdy oskórka mogą być niewidoczne. 
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Trzema innymi gatunkami mątwików z rodzaju Globodera, które mogą być mylone w Europie z 
mątwikami tworzącymi cysty na ziemniaku są G. achilleae (Golden et Klindic, 1973) Behrens, 19753, 
G. artemisiae (Eroshenko et Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 i G. tabacum sensu lato. Pierwsze dwa 
gatunki nie pasożytują na ziemniakach, lecz rozwijają się odpowiednio na krwawniku pospolitym 
(Achillea millefolium) i bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris) na porównywalnych obszarach 
rolniczych. G. tabacum species complex (G. tabacum tabacum (Lownsbery et Lownsbery, 1954) 
Skarbilovich, 1959; G. tabacum solanacearum (Miller et Gray, 1972) Behrens, 1975 i G. tabacum 
virginiae (Miller et Gray, 1972) Behrens, 1975) stwierdza się w Ameryce Północnej i Środkowej. 
Występowanie G. tabacum tabacum notuje się także w południowej części Europy. Gatunek ten 
pasożytuje na Nicotiana tabacum (tytoniu) i niektórych innych roślinach psiankowatych (lecz nie na 
ziemniaku). Porównanie morfometryczne i morfologiczne między mątwikami tworzącymi cysty na 
ziemniaku a G. achilleae, G. artemisiae i G. tabacum przedstawiono w tabeli 1 i na ryc. 7. Więcej 
szczegółów na temat innych gatunków z podrodziny Heteroderinae wraz kluczami do identyfikacji 
tych nicieni podają Baldwin i Mundo-Ocampo (1991), Brzeski (1998) oraz Wouts i Baldwin (1998). 

                                                 
3 Krall (1978) uznał G. millefolii (Kirjanova et Krall, 1965) Behrens, 1975 jako species inquirenda, gdyż opis oparty był na 
cechach pojedynczej samicy. Brzeski (1998) podał, że G. achilleae: “może być tym samym gatunkiem co G. millefolii. 
Konieczne są dodatkowe badania pozwalające na stwierdzenie, czy G. achilleae jest wcześniejszym synonimem  
G. millefolii. 
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Ryc. 5. Różnice morfologiczne między osobnikami młodocianymi nicieni z rodzajów Globodera i 
Meloidogyne. Porównanie między Globodera pallida i Meloidogyne fallax.  

G. pallida – przednia             G. pallida – wygląd  
część ciała                               ogólny 

M. fallax  – przednia                    M. fallax – wygląd  
część ciała                                    ogólny 

G. pallida  –  ogon                     M.fallax – ogon  
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Ryc. 6. (A) G. rostochiensis: (A) osobnik młodociany drugiego stadium – wygląd ogólny; (B) głowa 
osobnika młodocianego drugiego stadium; (C) pole boczne osobnika młodocianego drugiego stadium w 
środkowej części ciała; (D) okolice przełyku osobnika młodocianego drugiego stadium; (E) okolice 
przełyku samca; (F) ogon samca; (G) pole boczne samca w środkowej części ciała; (H) cysta widok 
pogólny; (I) głowa i szyjka samicy; (J) samiec widok ogólny (C.I.H. Description of Plant-Parasitic 
Nematodes;, Set 2, No. 16). (B) G. pallida - osobnik młodociany drugiego stadium. (A) wygląd ogólny; 
(B) przednia część ciała; (C). głowa; (D) ogon; (E) pole boczne w środkowej części ciała;  
(F). pole boczne w okolicach ogona; (G) widok głowy od przodu ciała; na poziomie warg; (H). widok 
głowy od przodu ciała, na poziomie jej podstawy (Stone, 1972). 
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Ryc. 7. (A) Pomiary regionu perinealnego przeprowadzane w celu identyfikacji nicieni z rodzaju 
Globodera; (B) Układ linii perinealnych między okienkiem a odbytem u różnych gatunków z rodzaju 
Globodera; (C) Sztylet osobników młodocianych drugiego stadium u różnych gatunków z rodzaju 
Globodera (Fleming i Powers, 1998). 

A 

B 

C 
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Metody biochemiczne i molekularne 
 
Z uwagi na podobieństwo morfologiczne między G. rostochiensis a G. pallida, opracowano 

szereg metod biochemicznych pozwalających na odróżnienie tych dwóch gatunków. Schots i in. (1992) 
byli w stanie odróżnić i określić nasilenie występowania tych gatunków przy użyciu zestawu trzech 
monoklonalnych przeciwciał. Jakkolwiek, były problemy z występowaniem reakcji krzyżowej między 
przeciwciałami tych dwóch gatunków.  

Kilku naukowców opracowało testy oparte na reakcji PCR w celu odróżnienia obu gatunków 
mątwików tworzących cysty na ziemniaku (Mulholland i in., 1996; Shields i in.,1996; Bulman i 
Marshall, 1997; Fullaondo i in., 1999; Fleming i in., 2000; Zouhar i in., 2000, Bates i in., 2002, Thiéry i 
Mugniéry,1996). Zalecane testy opisano w Dodatku 3. 

Udowodniono także, że ogniskowanie izoelektryczne (IEF) jest wystarczająco czułą metodą, 
aby umożliwi ć identyfikację mątwików tworzących cysty na ziemniaku stwierdzonych w badanych 
próbkach. Podczas ogniskowania izoelektrycznego białka są rozdzielane zgodnie z gradientem pH i 
rozmieszczone, stosownie do gradientu, w pozycji, gdzie stają się one elektrycznie obojętne (punkt 
izoelektryczny). Zlokalizowano cztery białka specyficzne dla gatunków, o pI 5.9 i 8.7 oraz pI 5.7 i 6.9. 
Białka te pozwalają na identyfikację G. rostochiensis i G. pallida (Fleming i Marks, 1982; Karssen  
i in., 1995). Inne metody, takie jak analiza RFLP całości DNA (Burrows i Boffey, 1986), wykorzystanie 
sond diagnostycznych (Marshall i Crawford, 1987; Burrows i Perry, 1988) oraz technika 
immunoblotingu (tzw. „dot-blotting”) specyficznych sond (Marshall, 1993) zostały również uznane 
jako przydatne do odróżniania tych dwóch gatunków. 

Pełne dane na temat użycia metod immnologicznych, elektroforezy białek, IEF i testów PCR 
znajdują się w pracy Fleminga i in. (2000). Porównanie metod EF, ELISA i PCR stosowanych do 
identyfikacji cyst mątwików stwierdzonych w próbkach pobranych na polu zawarte jest w pracy 
Ibrahima i in. (2001).  

Jakkolwiek, większość metod opracowano przede wszystkim w celu odróżnienia  
G. rostochiensis od G. pallida, lecz nie zostały one przetestowane w odniesieniu do innych gatunków, 
takich jak G. achilleae, G. tabacum lub G. ‘mexicana’. Należy wziąć pod uwagę to ograniczenie. 
Ponadto, mogą istnieć różnice między europejskimi i nieeuropejskimi populacjami tych dwóch 
gatunków.  

Rutynowa identyfikacja G. rostochiensis i G. pallida powinna obejmować kombinację analizy 
cech morfologicznych oraz metod molekularnych (patrz Dodatek 3 w zakresie identyfikacji przy 
pomocy metod molekularnych). Stosowane testy powinny być zwalidowane pod względem 
specyficzności i możliwości wystąpienia reakcji krzyżowej z pokrewnymi gatunkami.  

 
Patotypy 

 
Termin ‘patotyp’ jest używany w ramach Międzynarodowego Systemu nt. Patotypów 

Mątwików Tworzących Cysty na Ziemniaku, tak jak zaproponował to Kort i in. (1977), lecz w chwili 
obecnej jest on uważany za zbyt ogólnikowy. Pewne populacje nie mogą być jednoznacznie 
zidentyfikowane do patotypu z zastosowaniem tego systemu. Istnieją różnice w wirulencji w obrębie 
obu gatunków mątwików tworzących cysty na ziemniaku, zwłaszcza między populacjami G. pallida, 
które mają największe znaczenie w przypadku populacji południowoamerykańskich, lecz identyfikacja 
na tym poziomie nie jest jeszcze możliwa. Wszelkie populacje wykazujące oznaki nowego rodzaju 
wirulencji powinny zostać przebadane jak najszybciej. W praktyce wirulencja populacji może być 
testowana na zestawach odmian używanych w poszczególnych krajach. 
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Badania żywotności jaj i osobników młodocianych 
 
Badania żywotności jaj i osobników młodocianych mogą być wymagane podczas urzędowych 

kontroli. Mogą one być wykonane przy użyciu różnych metod. 
 

1. Wizualna ocena żywotności na podstawie budowy morfologicznej, tak jak to przedstawiono w 
tabeli z opisem i ilustracjami (Dodatek 4). Obserwacje te mogą być prowadzone tylko przez 
odpowiednio przeszkolony personel. 

2. Określenie żywotności przy użyciu testu biologicznego. Dwa takie testy opisano w Dodatku 2. 
Do przeprowadzenia takich testów konieczne jest więcej czasu niż w przypadku określania 
żywotności na podstawie budowy morfologicznej i generalnie również więcej czasu niż w 
przypadku testu opierającego się na wylęganiu się osobników młodocianych z jaj.  

3. Określenie żywotności na podstawie testu opierającego się na wylęganiu się osobników 
młodocianych z jaj. W Dodatku 5 opisane są trzy takie testy. Przeprowadzenie tych testów 
wymaga więcej czasu niż przeprowadzenie ocena żywotności na podstawie budowy 
morfologicznej. Podczas wykonywania testu opierającego się na wylęganiu się osobników 
młodocianych z jaj należy mieć na uwadze, że cysty uformowane niedawno mogą znajdować się 
w stanie spoczynku (uśpienia), gdy pobieranie próbek odbywa się na jesieni, po zbiorach 
ziemniaków. W takich przypadkach cysty powinny zostać poddane działaniu temperatury +4°C 
przez 2-3 tygodnie.  

 
Ocena żywotności na podstawie budowy morfologicznej możliwa jest także poprzez 

przeprowadzenie barwienia przy użyciu błękitu Meldola (Meldola’s Blue), lecz zdobycie tego 
odczynnika nie jest łatwe, stąd wspomniana metoda nie została opisana w niniejszym protokole. 

 
Opracowuje się także testy molekularne pozwalające na ocenę żywotności jaj i osobników 

młodocianych, lecz w chwili obecnej żaden z nich nie jest dostępny z przeznaczeniem do rutynowego 
wykonywania analiz  

 
 

  Materiały odniesienia 
 
Materiały odniesienia można otrzymać z następujących źródeł: 

Plant Protection Service, P.O. Box 9102, 6700 HC Wageningen (Holandia). 
Food and Environmental Research Agency (FERA), Sand Hutton, York YO41 1LZ (Wielka 

Brytania). 
Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Messeweg 11-12, 38104 

Braunschweig (Niemcy). 
French National Institute for Agricultural Research (INRA) Biology of Organisms and Populations for 

Plant Protection Domaine de la Motte, BP 35327 35653 Le Rheu Cedex.(Francja). 
Department of Plant Protection Biology - Nematology, Swedish University of Agricultural Sciences, 

Alnarp (Szwecja). 
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 Raport z badania 
 

Wytyczne dotyczące sprawozdań i dokumentacji został przedstawiony w standardzie EPPO 
PM7/77(1) „Dokumentacja i raportowanie w diagnostyce”. 
 
 
 Informacje dodatkowe 
 
Dodatkowe informacje dotyczące opisanego organizmu można uzyskać od: Pani L. den Nijs i Pana  
G. Karssena, Plant Protection Service, National Reference Laboratory, PO Box 9102, 6700 HC 
Wageningen, Holandia., e-mail: L.J.M.F.den.Nijs@minlnv.nl  

 
 
Podziękowania  

 
Projekt niniejszego protokołu został pierwotnie sporządzony przez Panią den Nijs i Pana Karssena, 
Plant Protection Service, National Reference Laboratory, PO Box 9102, 6700 HC Wageningen, 
Holandia. Został on poddany rewizji przez Panią Anthoine (French National Laboratory, Nematology 
Section), Panią Kox i Panią den Nijs (Plant Protection Service, National Reference Laboratory, 
Wageningen, Holandia). 
 Metody badań wykonywanych w Niemczech i Austrii zostały udostępnione przez Kaemmerer, 
D., Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Metody badań wykonywanych w Norwegii udostępnił 
Magnusson C. Metody badań wykonywanych w Szwecji udostępniła Mandurić S. 
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Dodatek 1. Metody ekstrakcji cyst Globodera spp. z gleby  
 

Metody opisane w tym miejscu obejmują standardowe techniki ekstrakcji. Laboratoria mogą 
usprawniać je (np. przez zautomatyzowanie). 

Jeśli przeprowadza się test żywotności, nie zaleca się stosowania metod wymagających suszenia 
próbek z użyciem ciepła (próbki te powinny być suszone w temperaturze nie wyższej niż 25°C i 
wilgotności powietrza nie niższej niż 40%). 
 

Metody oparte na flotacji 
 
 Metoda butelkowa i metoda pasków bibuły (Buhra) 
 

Te metody oparte są na fakcie, że wysuszone cysty unoszą się w wodzie. Wysuszona próbka 
gleby wsypywana jest do zlewki, butelki lub białej miski napełnionej wodą. Uzyskana zawiesina 
zostaje dokładnie zamieszana. Po upływie od 30 s do kilku minut, w zależności od rodzaju gleby, woda 
staje się przezroczysta, a zawiesina zawiera tylko unoszące się w wodzie cząstki organiczne oraz cysty. 
Gdy do wody zostanie dodana kropla detergentu, cysty będą przemieszczać się ku brzegom naczynia, 
gdzie można je odłowić przy użyciu pędzelka. Inny sposób postępowania obejmuje staranną dekantację 
zawiesiny, lub wyłożenie naczynia od wewnątrz paskiem bibuły tak, aby sięgał do niego poziom wody 
w naczyniu, co umożliwi przyleganie cyst do bibuły. W użyciu jest wiele metod pozwalających na 
wydzielenie cyst z wyekstrahowanych cząstek organicznych (Turner, 1998).  

Aparat Fenwicka (ryc. 8) 

 
Aparat Fenwicka jest urządzeniem używanym od wielu lat. Jest to pojemnik zwężający się ku 

górze, posiadając pochyły kołnierz naokoło jego zewnętrznego brzegu, do którego przelewa się woda 
wypływająca z wnętrza aparatu i kierowana jest na zewnątrz. Pojemnik posiada od wewnątrz pochyłe 
dno, a w jego najniższym punkcie znajduje się otwór odpływowy z korkiem. W początkowym okresie 
analizy aparat wypełniany jest wodą, a następnie wprowadza się do niego próbę gleby, przez lejek z 
długą nóżką znajdujący się nad pojemnikiem, zaopatrzony w sito o średnicy oczek 1 mm. Substancje 
organiczne gleby będą natychmiast unoszone z wodą przez kołnierz na dwa sita o średnicach 840 µm i 
250 µm, gdzie będą one zbierane. W ten sposób wydobywa się większość cyst znajdujących się w 
próbie gleby. Lejek umieszczony nad pojemnikiem jest zdejmowany, a gleba na dnie pojemnika 
podlega wymywaniu silnym strumieniem wody przy użyciu długiej rurki szklanej lub metalowej. Rurka 
ta zostaje wprowadzona głęboko do pojemnika w celu wymieszania osadu i uwolnienia znajdujących 
się w nim cyst. Proces ten jest kontynuowany przez około 1 min. Cysty są zbierane na sicie o średnicy 
oczek 250 µm z przeznaczeniem do dalszej analizy.  

Istnieją zautomatyzowane wersje tego aparatu (np. karuzela składająca się z wielu aparatów).  
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Ryc. 8. Przekrój poprzeczny przez aparat Fenwicka. 
 
 

Wirówka Schulinga 
 

Metoda z zastosowaniem wirówki Schuilinga jest półautomatyczną metoda ekstrakcji cyst. 
Powietrznie sucha próbka gleby o objętości 200 ml zostaje umieszczona w przezroczystym 
cylindrycznym pojemniku do połowy wypełnionego wodą. Zawartość pojemnika wprowadza się w ruch 
obrotowy, z szybkością 450-500 obrotów na min, przy pomocy widełek z dwoma łopatkami, w wyniku 
którego powstaje zawirowanie kierujące cysty i unoszące się w wodzie cząstki o podobnej do nich 
wielkości do środka pojemnika poprzez cylinder z siatki drucianej (średnica oczek 1,5 mm). Cylinder 
ten jest umieszczony powyżej rurki o tej samej średnicy prowadzącej do odpływu. Podczas wirowania, 
wewnętrzne ścianki pojemnika głównego dodatkowo spłukuje się wodą, w celu zmycia przylegających 
do nich zanieczyszczeń i cyst, które są kierowane do odpływu z pozostałym materiałem. Aparat posiada 
funkcję samooczyszczenia po zakończeniu analizy każdej próbki. Dalsze wydzielanie cyst następuje w 
wyniku specjalnego procesu czyszczącego w tzw. pojemniku Schuilinga i przy użyciu specjalnych sit. 
W niektórych laboratoriach wirówka Schuilinga została zmodyfikowana w celu przystosowania do 
różnych rodzajów gleb i warunków; modyfikacja obejmuje wydłużenie czasu wirowania i 
oczyszczania, użycie większych sit zbierających, udoskonalenie plastikowego pojemnika czyszczącego 
w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń oraz przeniesienie elektrycznych części aparatu na ścianę ze 
względów bezpieczeństwa. Cysty przeznaczone do dalszych analiz są odławiane na sicie o średnicy 
oczek 250 µm. 

Ekstrakcja przy użyciu metody elutriacji (wymywania) 
 

Ta grupa metod oparta jest na różnicy w gęstości cyst oraz cząstek glebowych i może być użyta 
do analizy gleby wilgotnej. Do podstawy (stożkowatej) kolumny doprowadzana jest woda, przez 
perforowaną rurkę, o stałej prędkości przepływu (minimum 0,6 l/min-1). Gleba wprowadzana jest do 
kolumny przy pomocy lejka. Mała przegroda ogranicza wielkość wypływu gleby z otworu wylotowego 
lejka, dlatego próbka nie jest wprowadzana do kolumny zbyt szybko. Przez dzióbek odpływowy cysty 
przenoszone są dwa sita (średnica oczek 250 µm). 
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Alternatywnie, zawiesina zawierająca cysty i substancje organiczne może być delikatnie 
poddana dekantacji w celu oddzielenia materiału przeznaczonego do dalszych analiz od cząstek gleby, 
lub wewnętrzny brzeg zlewki można wyłożyć paskiem bibuły, a gdy woda osiągnie poziom tego paska, 
cysty będą przylegać do jego powierzchni. 
 

Aparat Seinhorsta (ryc. 9) 
 

Urządzenie jest przeznaczone do ekstrakcji cyst z próbek gleby zarówno suchej jak i wilgotnej. 
Najpierw aparat wypełnia się wodą i otwiera się dolny dopływ wody, wytwarzający strumień 
skierowany ku górze. Strumień ten pozwala, aby „wilgotne” ciężkie cysty były utrzymywane w 
zawiesinie. Następnie na górnym sicie (średnica oczek 1 mm) umieszcza się próbkę wilgotnej gleby. 
Próbka zostaje wprowadzona (wmyta) do ekstraktora w wyniku poruszania sitem w gorę i dół. Ciężkie 
cząstki glebowe (piasek, itp.) osadzają się na dnie aparatu. Cysty i pewne (lżejsze) zanieczyszczenia są 
zbierane na sicie o średnicy oczek 0,25 mm lub we wiaderku posiadającym w dnie siatkę o takiej 
średnicy oczek. Najdrobniejsze cząstki przechodzą przez sito. Analiza próbki trwa 2-5 minut, w 
zależności od rodzaju gleby. Po zakończeniu przemywania próbki wyłącza się dolny dopływ wody, a 
zawartość aparatu jest odprowadzana przez dolny odpływ na sito lub wiaderko zbierające. Zebrany 
materiał jest przeznaczany do dalszych analiz.  

Istnieją zautomatyzowane wersje tego urządzenia. 
 
Aparat z Wye4 

 
Aparat ten (Winfield i in., 1987) 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 (ryc. 9). 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 otwór odpływowy, który 
kieruje wodę na sita o podobnej średnicy oczek jak w aparacie Fenwicka  
( tj. 840 µm i 250 µm). Próbka gleby, o objętości 1000 ml jest wprowadzana do małej ilości wody w 
aparacie z Wye. Większą ilość wody dodaje się tak szybko, jak jest to możliwe, aby dokonać 
rozdrobnienia gleby, aż osiągnie ona krawędź aparatu, po czym przepływ jest na krótko wstrzymany, a 
następnie zwiększa się go stopniowo do około 10 l min-1 w ciągu 10 min. Wypływająca woda zawiera: 
(1) małe cząstki gleby, które przechodzą przez obydwa sita; (2) duże cząstki substancji organicznej, 
które są zatrzymywane na górnym sicie o większej średnicy oczek; (3) cysty i cząstki organiczne o 
podobnych rozmiarach, zebrane są na sicie o średnicy oczek 250 µm. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Wye – nazwa miasta w Wielkiej Brytanii, gdzie aparat ten został skonstruowany (przyp. tłum). 
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Ryc.9. (A) Aparat Seinhorsta, (B) poprzeczny przekrój przez aparat z Wye. 
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Testy biologiczne 
 

Test A 
  
Test biologiczny (wykonywany w Niemczech i Austrii). 
 

Ta metoda jest oparta na zasadzie, że gdy mątwiki tworzące cysty na ziemniaku są obecne w 
próbce gleby (nawet w niewielkiej liczbie) będą one rozmnażać się w przypadku, gdy będą miały 
dostęp do korzeni młodych roślin ziemniaka hodowanych w niewielkim pojemniku. Obecność 
tworzących się cyst na korzeniach można zauważyć przez przezroczyste ścianki specjalnych 
pojemników używanych podczas testu5.  

W zależności od wielkości pojemnika, w każdym pojemniku należy umieścić od 100 do 200 ml 
gleby, gwarantując, aby miała ona właściwą wilgotność. Z dobrze podkiełkowanych, kwalifikowanych 
bulw wycina się oczka przy użyciu noża kolistego (średnica około 3 cm), które umieszcza się w 
pojemnikach. Przeprowadzanie testu biologicznego w okresie jesieni i zimy wymaga podkiełkowania 
bulw (poprzez zabieg fumigacji lub zabieg z użyciem kwasu giberelinowego. W celu uniknięcia 
rozwoju grzybów, fragmenty bulw z oczkami powinny być podsuszone przez pół dnia w temperaturze 
pokojowej. Następnie umieszcza się je w badanych próbkach gleby znajdujących się w pojemnikach 
(oczkami do góry) i przykrywa glebą wolną od nicieni. W każdym teście stosuje się pojemniki 
kontrolne o znanym stopniu zasiedlenia gleby przez mątwiki. 

Pojemniki powinny być postawione blisko siebie na stole uprawowym, przy czym między nimi 
powinny znajdować się zasłaniające (zacieniające) je przegrody, w celu uniemożliwienia rozwoju 
glonów na ich przezroczystych ściankach. Aby zapewnić optymalne interakcje pomiędzy żywicielem i 
pasożytem, idealna temperatura powietrza w szklarni powinna wynosić 16/22°C (noc/dzień) i zawsze 
powinna być utrzymywana poniżej 25°C (zimą może być potrzebne dodatkowe oświetlenie). Pojemniki 
powinny być umiarkowanie podlewane w celu zapewnienia korzeniom optymalnej penetracji gleby. 
Rośliny mogą być podlewane być ręcznie lub przy użyciu nawadniania kropelkowego. Dodatkowa 
woda irygacyjna może przenikać przez otwór na dnie pojemnika. Wystąpienie kontaminacji próbek 
wolnych od mątwików z umieszczonych w sąsiedztwie próbek zainfekowanych przez te nicienie 
uznano jednak za mało prawdopodobne. Może być konieczne przeprowadzanie w czasie testu 
biologicznego zabiegów zwalczających choroby liści. Gdy poszczególne rośliny obumrą, gleba w 
pojemniku powinna zostać poddana badaniu na obecności cyst przy użyciu aparatu Fenwicka lub 
podobnej metody.  

Obserwacja wizualna w celu stwierdzania samic i cyst jest przeprowadzana wtedy, gdy notuje 
się występowanie cyst w pojemnikach kontrolnych, zwykle po 6-10 tygodniach prowadzenia hodowli. 
Przed rozpoczęciem liczenia samic i cyst, obcina się liście roślin przy użyciu sekatora. W przypadku 
silnej infekcji, nowo wytworzone cysty widoczne są przez przezroczyste ścianki pojemnika. Jeśli 
stopień porażenia jest niewielki, zaleca się przeprowadzenie inspekcji korzeni i gleby po usunięciu 
roślin z pojemnika i ekstrakcji cyst z gleby, gdy wizualnie nie stwierdza się widocznych oznak 
porażenia. Test może być przeprowadzony także w zamkniętych pojemnikach. w ciemnym 
pomieszczeniu (Phillips i in., 1980). 
 

                                                 
5 Pojemniki te można zakupić od firmy Ritter GmbH, Schwabenstraße 50-54, D-86836 Untermeitingen, Niemcy. 
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Test B 

Test reprodukcyjny (wykonywany w Norwegii).  

Zdolności infekcyjne mątwików tworzących cysty na ziemniaku testowane są przy użyciu nylonowych 
torebek z cystami (w liczbie do 20 sztuk), które są źródłem inokulacji roślin. na roślinach ziemniaka 
hodowanych w doniczkach o objętości 500 ml wypełnionych piaskiem. Zaleca się poddanie bulw 
ziemniaka działaniu kwasu giberelinowego w celu wywoływania i synchronizacji ich kiełkowania. 
Każda doniczka jest wypełniania glebą w 1/3 objętości, zasadzona jest w nim 1 bulwa ziemniaka, a 
następnie doniczkę do pełna uzupełnia się piaskiem W każdej doniczce umieszcza się nylonową 
torebkę z cystami, a doniczki są w losowy sposób rozmieszczone w pomieszczeniu hodowlanym, gdzie 
średnie temperatury w czasie dnia i nocy wynoszą odpowiednio 20°C i 16°C, a oświetlenie roślin trwa 
18 godzin na dobę. Rośliny w doniczkach należy nawozić przy użyciu nawozów mineralnych i 
podlewać, gdy jest to konieczne. Po trzech miesiącach pędy nadziemne są obcinane, a gleba i korzenie 
są suszone, aby stały się powietrznie suche. Świeżo wytworzone cysty są ekstrahowane z gleby (np. 
przy użyciu aparatu Fenwicka), zbierane i liczone. Każda nowo wytworzona cysta oznacza pomyślnie 
zakończoną infekcję, a zatem pozwala na określenie potencjału infekcyjnego danej populacji.  
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Dodatek 3. Testy molekularne 
 
Następujące testy PCR, gdzie używa się starterów specyficznych dla gatunku są zalecane do 
identyfikacji G. rostochiensis i G. pallida:  

• Test multiplex PCR, który opracował Bulman i Marshall (1997), wykorzystujący specyficzne 
dla gatunku startery oparte na sekwencjach rybosomalnych 18S i ITS1 (A); 

• Dwa testy ITS-RFLP PCR, które opracowali Fleming i in. (2000) (B) oraz Thiéry i Mugniéry 
(1996) (C), oparte na starterach opisanych przez Vraina i in.(1992); 

• Test real-time SYBR-green PCR, dostępny komercjalnie test opracowany przez firmę Blgg 
(http://www.blgg.nl), oparty na sekwencjach rDNA (LSU) (D). 

 
Test PCR opracowany przez Bulmana i Marshalla został poddany ocenie z wykorzystaniem 269 

próbek zawierających mątwiki tworzące cysty na ziemniaku, pobranych w warunkach polowych i 
okazał się być bardziej czuły niż testy ELISA i IEF (Ibrahim i in., 2001).  

W przypadku każdej metody izolacja DNA jest szczegółowo opisana w cytowanych materiałach 
źródłowych. Istnieją także inne metody ekstrakcji (patrz Fleming i in, 2000). Alternatywnie, można 
użyć dostępnych na rynku zestawów do izolacji DNA.  

 
A Test Multiplex PCR (Bulman i Marshall , 1997). 

 
1.  Informacje ogólne 
 
1.1 Ten test został opisany przez Bulmana i Marshalla (1997). Może on być użyty tylko w 

odniesieniu do nicieni zidentyfikowanych jako Globodera sp., gdyż startery nie są specyficzne 
dla Globodera spp. 

1.2 Test sprawdzono na różnych populacjach G. pallida i G. rostochiensis, należących do różnych 
patotypów i mających różne pochodzenie geograficzne. Źródłem kwasu nukleinowego są całe 
cysty.  

1.3 Metodyka została opracowana w odniesieniu do genu 18S rRNA oraz rybosomalnych regionów 
ITS1.  

1.4 Oligonukleotydy: Jeden uniwersalny starter ITS5 (5′-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3′) 
oraz startery specyficzne dla gatunków G. pallida (PITSp4: 5′-ACAACAGCAATCGTCGAG-
3′) i G. rostochiensis PITSr3:5′-AGCGCAGACATGCCGCAA-3′, które przyczyniają się do 
otrzymania amplikonu o wielkości 265 par zasad (bp) dla G. pallida i 434 par zasad (bp) dla  
G. rostochiensis. Te startery mogą być użyte w teście multiplex PCR w formie mieszaniny. 

1.5 Polimeraza Taq DNA (Life Technologies) jest używana do amplifikacji. 
1.6 Końcowe stężenie każdego z używanych nukleotydów wynosi 0,16mM.  
1.7 Woda do testów molukularnych (molecular grade water - MGW) jest używana do sporządzania 

mieszanin reakcyjnych. 
 
2. Metody 
 
2.1 Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

 
Dwadzieścia cyst znajdujących się w probówkach Eppendorfa rozgniatano przy użyciu 

mikrohomogenizatora wykonanego z tworzywa sztucznego (Treff), w 200 µL roztworu 
zawierającego 5M izotiocyjanian guanidyny, 10mM EDTA, 50mM Tris-HCl (pH 7.5)  
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i 8% merkaptoetanol. Po inkubacji w temperaturze pokojowej przez okres do 1 h, roztwór 
zawierający DNA został niezwłocznie poddany ekstrakcji przy użyciu równych objętości fenolu 
oraz mieszaniny chloroformu i alkoholu izoamylowego (24:1), a następnie niezwłocznie 
poddany działaniu mieszaniny chloroformu i alkoholu izoamylowego, po czym strącany przy 
użyciu 0.3 M octanu sodowego i podwójnej objętości etanolu. DNA zostało zawieszone w 
100µL H2O. 
 

2.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) 
2.2.1. Mieszanina master mix (stężenie na 25 µL w przypadku pojedynczej reakcji) 

2 mM MgCl2 

0,16 mM każdego dNTP  
250 µM każdego startera; ta wartość jest wymieniona w publikacji oryginalnej, lecz 
laboratoria wykonujące ten test używają końcowego stężenia wahającego się w 
granicach 0,15 do 1 µM 
0,6 U (jednostki) polimerazy Taq DNA (Life Technologies) 

2.2.2 .  Parametry reakcji PCR  
94°C przez 2 min, 35 cykli w 94°C przez 30 s, 55°C przez  
30 s, 72°C przez 2 min i końcowa elongacja w 72°C przez 5 min.  

 
3. Istotne informacje nt. procedury  
 
3.1. Analiza fragmentów DNA: 

Fragmenty DNA są rozdzielane elektroforetycznie na żelu agarozowym i wizualizowane w 
świetle UV, zgodnie ze standardowymi procedurami (patrz Sambrook i in., 1989). 

 
3.2. Identyfikacja gatunku: oczekiwany amplikon dla G pallida: 265 bp i dla G. rostochiensis  

434 bp. 
 

3.3. W każdym teście powinna być stosowana kontrola negatywna (brak DNA gatunków będących 
przedmiotem analizy), w celu sprawdzenia, czy nie doszło do jakiejkolwiek kontaminacji oraz 
kontrola pozytywna (DNA ze szczepu odniesienia danego organizmu szkodliwego). 

 
B Test  ITS PCR-RFLP  (Fleming i in., 2000). 
 
1.  Informacje ogólne 
 
1.1. Ten test został opisany przez Fleminga i in. (2000). Może on być użyty tylko w odniesieniu do 

nicieni zidentyfikowanych jako Globodera sp., gdyż startery nie są specyficzne dla  
Globodera spp. 

1.2. Źródłem kwasu nukleinowego są całe cysty. Można użyć pojedynczej cysty.  
1.3. Oligonukleotydy: Startery rDNA2 5-TTG ATT ACG TCC CTG CCC TTT-3 i rDNA1 5.8s  

5-ACGAGCCGAGTGATCCACCG-3 przyczyniają się do otrzymania amplikonu o wielkości 
750 par zasad (bp) dla gatunków z rodzaju Globodera. 

1.4. Polimeraza Taq DNA(Life Technologies) jest używana do amplifikacji, natomiast enzymy AluI i  
HinfI do poddawania amplikonu cięciu restrykcyjnemu.  

1.5. Woda do testów molukularnych (molecular grade water - MGW) jest używana do sporządzania 
mieszanin reakcyjnych. 
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2. Metody 
 
2.1 Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

 
DNA jest ekstrahowany z cyst przy użyciu standardowych procedur. Alternatywnie ekstrakt 
surowego DNA może zostać przygotowany poprzez zgniecenie osobników młodocianych lub 
zagotowanie ich w 10 µL wody, a następnie zostaje on przeznaczony bezpośrednio do 
przeprowadzenia reakcji PCR. 
 

2.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) 
2.2.1. Mieszanina master mix (stężenie na 25 µL w przypadku pojedynczej reakcji)  

2.5 µL 10x buforu reakcyjnego wolnego od magnezu 
1.5 mM MgCl2  
0.64 mM każdego dNTP  
0.8 mM każdego starteru  
1 jednostka (U) polimerazy Taq DNA  
1 µL badanego DNA  

2.2.2 Parametry reakcji PCR   
35 cykli w 94oC przez 45 s, 50oC przez 1 min, 72oC. przez 1 min 
 

2.3. Restrykcja amplikonu PCR  
 2.3.1. Mieszanina restrykcyjna (stężenie na 25 µL w przypadku pojedynczej reakcji) 

Zgodnie z zaleceniami dostawcy, z 5 µL produktu PCR i 2 jednostkami enzymów 
restrykcyjnych i 2 µL 10x buforu enzymów restrykcyjnych 

 
2.3.2. Czas i temperatura panująca podczas procesu trawienia: 37°C przez cztery godziny. 

Może się zdarzyć, że produkt PCR nie zostanie rozłożony w całości. W takim przypadku 
należy przeprowadzić inkubację przez noc lub oczyszczenie produktów PCR przed 
krokiem restrykcyjnym przy użyciu zestawów do oczyszczania tych produktów.  

 
3. Istotne informacje nt. procedury  
 
3.1. Analiza fragmentów RFLP 

Fragmenty DNA są rozdzielane elektroforetycznie na 2% żelu agarozowym w 1x buforze TAE  
i wizualizowane w świetle UV, zgodnie ze standardowymi procedurami (patrz Sambrook i in., 
1989). 
 

3.2. Rozmiary fragmentów RFLP dla G. rostochiensis, G. pallida i G. tabacum są podane w tabeli 2.  
 
Tabela 2. Rozmiar fragmentów RFLP:  
 
Enzym G. rostochiensis G. pallida G. tabacum 
AluI  360, 160, 150, 80 510, 160, 80 510, 160, 80 
HinfI 520, 230 370, 230, 150 520, 230 
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3.3. W każdym teście powinna być stosowana kontrola negatywna (brak DNA gatunków będących 
przedmiotem analizy), w celu sprawdzenia, czy nie doszło do jakiejkolwiek kontaminacji oraz 
kontrola pozytywna (DNA ze szczepu odniesienia danego organizmu szkodliwego).  
 

 
C Test  ITS PCR-RFLP  (Thiéry i Mugniéry, 1996). 
 
1. Informacje ogólne 

 
1.1 Ten test opracowali Thiéry i Mugniéry (1996). Może on być użyty tylko w odniesieniu do 

nicieni zidentyfikowanych jako Globodera sp., gdyż startery nie są specyficzne dla  
Globodera spp. 

1.2 Całe cysty lub samice są źródłem kwasu nukleinowego. Poddano testom populacje G. pallida i 
G. rostochiensis pochodzące z różnych źródeł (tj. z różnych patotypów, o różnym 
rozmieszczeniu geograficznym). G. ”mexicana“, G tabacum tabacum, G. tabacum virginae i  
G. tabacum solanacearum były także uwzględniane w testach.  

1.3 Oligonukleotydy: Startery 18S i 26S opisane przez Vraina i in. (1992), starter 18S:  
5’-TTG ATT ACG TCC CTG CCC TTT-3’ i starter 26S: 5’- GGA ATC ATT GCC GCT CAC 
TTT-36, które dają amplikon o wielkości 1200 par zasad (bp). 

1.4 Polimeraza Taq DNA (MP biomedicals, ex Appligene Oncor) jest używana do amplifikacji, 
natomiast enzym Bsh1236I do restrykcji amplikonu (testowano też inne enzymy restrykcyjne, 
lecz tylko ten jeden jest w wystarczającym stopniu specyficzny do odróżnienia gatunków). 

1.5 Końcowe stężenie każdego z używanych nukleotydów wynosi 100 µM. 
1.6 Woda do testów molukularnych (molecular grade water - MGW) jest używana do sporządzania 

mieszanin reakcyjnych; powinna ona być oczyszczona (dejonizowana lub destylowana), sterylna 
(autoklawowana lub filtrowana przez filtr o średnicy oczek 0.45 µm) i wolna od nukleaz. 

1.7 Amplifikacja jest przeprowadzana w amplifikatorze, np. Perkin-Elmer Cetius DNA Thermal 
Cycler 480. 

 
2. Metody 
 
2.1 Ekstrakcja i oczyszczanie kwasu nukleinowego 

Genomowy DNA był izolowany, tak jak podaje to Folkertsma i in. (1994). Ekstrakcja przy 
użyciu 6M roztworu NaCl była przeprowadzana w celu strącenia większości białek. RNA 
usunięto przez inkubację z 20 µg RNaseA w 37°C przez 30 min. 
 

2.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) 
2.2.1. Mieszanina master mix (stężenie na 50 µL w przypadku pojedynczej reakcji)7 

2 mM MgCl2  
100 µM każdego dNTP 
0.5 µM każdego starteru 
0.5 jednostki (U) polimerazy Taq DNA (MP Biomedicals, ex Appligene Oncor). 
 

                                                 
6  W oryginalnym tekście Standardu EPPO znajduje się błędna sekwencja starteru. Poprawna sekwencja podana w 
literaturze źródłowej jest następująca: 26S: 3’- GGA ATC ATT GCC GCT CAC TTT-5’ (przyp. tłum.) 
7 Wykaz składników mieszaniny jest niepełny. Należy do niego dodać 1 x bufor (MP Biomedicals, ex Appligene Oncor) 
oraz 5 µl matrycy DNA (przyp. tłum). 
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2.2.2 parametry reakcji PCR  
30 cykli w 94oC przez 1 min, 60oC przez 50 s, 72oC przez 1 min. 
 

2.3. Restrykcja amplikonu PCR 
 2.3.1. Mieszanina restrykcyjna 

Zgodnie z zaleceniami dostawcy. 
 

2.3.2. Czas i temperatura panująca podczas procesu trawienia przez noc w zalecanej 
temperaturze (patrz informacje od dostawcy). 
 

3. Istotne informacje nt. procedury  
 
3.1. Analiza fragmentów RFLP 
  Fragmenty DNA są rozdzielane elektroforetycznie na żelu agarozowym (1,5% dla RFLP) i 

wizualizowane w świetle UV, zgodnie ze standardowymi procedurami (patrz Sambrook i in., 1989. 
 
3.2. Informacje nas temat układu prążków produktów RFLP dla G. pallida i G. rostochiensis są podane 

w tabeli 3.  
 
Tabela 3: Rozmiary fragmentów restrykcyjnych w parach zasad (bp) (Thiéry i Mugniéry, 1996) 
 
Gatunek Układ prążków Bsh1236I 

RFLP 
G. rostochiensis (populacje europejskie) 900,190,110 
G. pallida (populacje europejskie)) 500, 400, 350, 190, 110 
G. “mexicana” 500, 400, 190, 110 
G. tabacum tabacum 445, 400, 190, 110 
G. tabacum virginae 445, 400, 190, 110 
G. tabacum solanacearum 445, 400, 190, 110 
 
3.3. W każdym teście powinna być stosowana kontrola negatywna (brak DNA gatunków będących 

przedmiotem analizy), w celu sprawdzenia, czy nie doszło do jakiejkolwiek kontaminacji oraz 
kontrola pozytywna (DNA ze szczepu odniesienia danego organizmu szkodliwego). 
 

D  Test real-time SYBR-green oparty na sekwencjach rDNA (LSU) 
 
1. Informacje ogólne 
 
1.1 Ten protokół został opracowany przez firmę Blgg bv. i Laboratorium Nematologii (Uniwersytet 

w Wageningen, Holandia). Opracowanie specyficznych dla gatunku starterów Opracowanie 
specyficznych dla gatunku starterów LSU rDNA było efektem przeprowadzania przez 
Holtermana i in. (2006).badań filogonetycznych w obrębie typu Nematoda (opartych na SSU 
rDNA). Sekwencje starterów dla nicieni z rodzaju Globodera (w oparciu o dane z prywatnych i 
publicznie dostępnych baz danych) były zestawione (porównane) z 400 sekwencjami dla nicieni 
znajdującymi się w bazie danych sekwencji LSU rDNA, wliczając w to 22 sekwencje rDNA dla 
5 różnych gatunków z rodzaju Globodera (G. pallida, G. rostochiensis, G. tabacum,  
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G. achilleae i G. artemisiae). Startery dla G. pallida i G. rostochiensis odpowiadają tylko 
sekwencjom LSU rDNA odpowiednio dla G. pallida i G. rostochiensis.  

 
1.2 Określenie czułości analitycznej i specyficzności analitycznej przeprowadzono przy użyciu 

systemu wykrywającego w analizie real time PCR - Biorad MyiQ. Specyficzność analityczna 
zestawu starterów odnoszących się do G. pallida i G. rostochiensis była testowana z użyciem  
plazmidowego DNA odpowiednio G. pallida  i G. rostochiensis (reakcja simplex), a oprócz 
tego G. tabacum, G. achilleae i G. artemisiae. Nie stwierdzono wyników fałszywie 
pozytywnych dla wymienionych gatunków. Czułość analityczna (granica wykrywalności) 
stanowi pojedynczy osobnik młodociany lub jajo mątwików tworzących cysty na ziemniaku 
znajdujące wśród 1000 osobników młodocianych lub jaj innych gatunków. Ekstrakt DNA 
pochodzący z cyst dobrze poddanych lizie (osobniki młodociane lub jaja) jest wymagany jako 
materiał startowy. Amplifikacja simplex może być wykonana przy użyciu jakiegokolwiek 
sprzętu do przeprowadzania testu real-time PCR. Temperatura krzywej topnienia wynosi 85.5°C 
dla G. pallida 86°C dla G. rostochiensis. Alternatywnie, startery mogą być użyte do 
przeprowadzernia konwencjonalnego PCR. 

 
2. Metody 
 
2.1 Zestaw wykrywający LSU (28S) zawiera startery przeznaczone do użycia podczas testu  

(real-time) PCR dla G. pallida i G. rostochiensis.  
 
3. Istotne informacje nt. procedury 
 
3.1. W każdym teście powinna być stosowana kontrola negatywna (brak DNA gatunków będących 

przedmiotem analizy), w celu sprawdzenia, czy nie doszło do jakiejkolwiek kontaminacji oraz 
kontrola pozytywna (DNA ze szczepu odniesienia danego organizmu szkodliwego). 

  
3.2. Więcej informacji, dane na temat zestawów starterów i dane kontaktowe można uzyskać od 

firmy Blgg bv z Holandiii (wchodząc na stronę www.blgg.com). 
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Dodatek 4 
 
Wizualna ocena żywotności8  
 
 Żywe jaja (ryc. 10 i 11)   Martwe jaja (ryc. 15 i 16) 
a całe jajo jest nietknięte a jaja mogą być uszkodzone, zgniecione lub puste 
b osłonka jajowa jest gładka b osłonka jajowa często nie jest gładka   
c jajo jest jasne, przezroczyste z wyraźnie widoczną 

zawartością lub ciemną linią na dole jego części 
przyśrodkowej  

c wewnątrz jaja znajdują się czarne lub szare granule bez struktury 
wewnętrznej 
 

d pozwijany osobnik młodociany wypełnia osłonkę jajową  d w jaju znajdują pomarszczone, rozkładające się osobniki młodociane 
e czasami głowa i sztylet osobników młodocianych są wyraźnie 

widoczne.  
e głowa i sztylet osobników młodocianych są niewidoczne  

 
 Żywe osobniki młodociane (ryc. 12, 13 i 14)   Martwe osobniki młodociane  (ryc. 17, 18 i 19) 
a osobnik młodociany posiada wyraźnie rozwiniętą głowę i 

widoczny sztylet 
a osobnik młodociany nie posiada wyraźnie rozwiniętej głowy, lub jest w 

całości wypełniony jest przez strukturę barwy szarej lub czarnej 
b osobnik młodociany posiada silnie rozwiniętą, gładką 

kutikulę 
b kutikula jest pomarszczona lub nie pozostaje nietknięta 

 
c jelito jest wypełnione przez szare struktury granularne, silnie 

rozwinięte 
c ciało przezroczyste, z wyraźnymi plamami lub całkowicie przezroczyste 

 
d oddzielenie przełyku od jelita wyraźne, zaokrąglone po 

bokach 
d brak wyraźnego, zaokrąglonego po bokach oddzielenia przełyku od jelita 

  
  e osobnik młodociany silnie wygięty pod kątem lub w formie półkola  
 Uwzględniane podczas liczenia  Nie uwzględniane podczas liczenia 
a głowy a ogony 
  b puste osłonki jajowe 

                                                 
8 Oparte na porównaniach międzylaboratoryjnych, w których uczestniczyły różne laboratoria w Holandii, wg. L. den Nijs. 



 

 
Ryc. 10-19. Cechy charakterystyczne żywych oraz martwych jaj i osobników młodocianych mątwików 
tworzących cysty na ziemniaku. 
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Dodatek 5 

 

(A) Test nad wylęganiem osobników młodocianych z jaj (przeprowadzany w Norwegii). 

Substancja sprzyjająca wylęganiu, dyfuzaty korzeniowe ziemniaka (DKZ), zostaje uzyskana przez 
przeprowadzenie (przefiltrowanie) 1000 ml wody z wodociągu przez doniczkę o objętości 500 ml, w 
której rośnie, w piasku, 3-tygodniowa roślina ziemniaka. Po przefiltrowaniu, DKZ są przechowywane 
w ciemności w temperaturze +3oC, do chwili użycia. DKZ są używane bez rozcieńczenia, w 
zamkniętych szklanych fiolkach (Ø=23,5 mm; wysokość 34 mm) funkcjonujących jako jednostki 
wylęgania osobników młodocianych z jaj. Każda fiolka zawiera jedną nylonową torebkę z 20 cystami, 
które całkowicie są zanurzone w DKZ. Cysty zebrane na jesieni muszą być poddane działaniu 
temperatury +4oC przez 2-3 tygodni, aby było możliwe wylęganie osobników młodocianych ze 
znajdujących się w nich jaj. Test zwykle trwa 8 tygodni, lecz wylęganie się osobników młodocianych 
często następuje już po upływie 2 tygodni.. Co tydzień torebki z cystami są przenoszone do nowych 
jednostek wylęgania zawierających świeże DKZ. Liczba wylęgłych osobników młodocianych jest 
liczona co tydzień, a następnie sumowana w celu określenia ogólnej ich ilości. Pod koniec testu liczy 
się osobniki młodociane pozostałe w cyście i oblicza się procent jaj, z których wylęgły się osobniki 
młodociane, w odniesieniu całkowitej zawartości cyst (ryc. 20).  
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Ryc. 20. Sumaryczna wartość procentu jaj Globodera rostochiensis, z których wylęgły się osobniki 
młodociane pod wpływem dyfuzatów korzeniowych wytworzonych przez 3-tygodniowe rośliny 
ziemniaka, n=4. 
 
(B) Test nad wylęganiem osobników młodocianych z jaj (przeprowadzany w Szwecji).  
 
Przed ekspozycją na działanie stymulatora wylęgania się osobników młodocianych z jaj, cysty 
przechowywane w stanie wysuszonym powinny być zanurzone w wodzie, na szalkach Petriego, w 
kostkach do utrwalania nicieni lub innych naczyniach przez okres od czterech do pięciu dni. Podczas 
gdy cysty nie nasączone wodą mają tendencję do pływania, cysty nasączone wodą natychmiast opadają 
na dno szalki Petriego, co jest dobrym wskaźnikiem stopnia uwodnienia cysty. W czasie uwadniania 
cyst, codziennie zmienia się wodę w naczyniach w celu zapobieżenia rozwoju bakterii i grzybów 
Przemieszczanie cyst w górę i dół przy użyciu pipety ułatwia pozbyć się grzybów i sprzyja lepszemu 
uwodnieniu cyst. 

Rośliny ziemniaka służące do wytworzenia substancji sprzyjającej wylęganiu, dyfuzatów 
korzeniowych ziemniaka (DKZ), są uprawiane w warunkach szklarniowych w małych  
w wieku trzech tygodni są wyjmowane z podłoża, ich korzenie zostają opłukane w wodzie, po czym 
rośliny, jedna po drugiej, są umieszczane w zlewkach o objętości 200 ml wypełnionych wodą z 
wodociągu i inkubowane w temperaturze pokojowej, a powietrze jest doprowadzane do wody przy 
użyciu akwariowej pompki powietrznej. Zanurzony jest tylko system korzeniowy. 
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Po upływie 24 godzin, pobiera się dyfuzaty, filtruje je, po czym są one gotowe do użycia. 
Uwodnione cysty (w liczbie do 100 sztuk, w zależności od liczby cyst stwierdzonych w próbce) 
zostają zanurzone w nie rozcieńczonych DKZ. Codzienne DKZ są zastępowane przez świeże. Test 
trwa do chwili wylęgania się osobników młodocianych z jaj lub przez okres do ośmiu tygodni.  

 
  

(C) Test nad wylęganiem osobników młodocianych z jaj (wykonywany we Francji).  

 
Wykonanie tego testu trwa krócej, a sposób jego realizacji jest podobny jak w przypadku testu 
opisanego w punkcie B, przy czym wprowadzono następujące modyfikacje: 
Wytwarzanie dyfuzatów korzeniowych ziemniaka: kiełkujące bulwy są umieszczone w lejku 
włożonym do zlewki z tworzywa sztucznego (przezroczystej) wypełnionej wodą z wodociągu. Ten 
zestaw assemblage zostaje umieszczony w ciemności, w temperaturze pokojowej (około 18-19°C), 
przez 4 tygodnie. Woda z DKZ zostaje przefiltrowana, podzielona na części o równej objętości i 
zamrożone przez użyciem (w temperaturze - 20°C). Po przechowywaniu w formie zamrożonej przez 
48 h, DKZ zostają poddane ocenie przy wykorzystaniem uprzednio przygotowanej partii DKZ 
(poprzednio wyprodukowanej) i referencyjnych populacji G. pallida i G. rostochiensis. Jeśli test 
wypadnie pozytywnie, DKZ może być użyty w teście nad wylęganiem się osobników młodocianych z 
jaj.  
Test nad wylęganiem się osobników młodocianych z jaj: zamiast poddawania uwodnieniu, cysty 
zostają umieszczone na małym sicie (średnica oczek 250 µm), umieszczonym w małej szalce 
wypełnionej DKZ. Jedno sito przeznaczonej jest dla jednej badanej próbki. Po 20 cyst G. pallida i  
G. rostochiensis umieszcza się na dwóch sitach jako kontrolę pozytywną. Wszystkie próbki i 
materiały kontrolne są przetrzymywane w temperaturze pokojowej do chwili poddania ich badaniom 
pod względem wylęgania osobników młodocianych z jaj. Każda próbka i materiał kontrolny są 
poddawane takim badniom co 10 dni. Jeśli wyl ęgły się osobniki młodociane, wynik testu uznawany 
jest za pozytywny, a jego wynik wskazuje, że cysty zawierają żywe jaja i osobniki młodociane. Jeśli 
po upływie 10 i 20 dni nie nastąpi wylęganie się osobników młodocianych z jaj, DKZ są usuwane i 
nowe DKZ są dodawane (pochodzące ze zwalidowanej partii). Test zostaje uznany za negatywny, jeśli 
nie obserwuje się wylęgania osobników młodocianych z jaj w ciągu 30 dni, a w kontrolach 
pozytywnych nastąpiło wylęganie się tych osobników. Gdy wylęganie osobników młodocianych z jaj 
w kontrolach pozytywnych nie następuje, wyniki przeprowadzonych testów nad żywotnością są 
uważane za nieważne.  
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