
WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA FORMULARZA DLA SZCZEPÓW ARKTYCZNYCH I 
ANTARKTYCZNYCH 

Pola oznaczone * muszą być wypełnione obowiązkowo. 

Wypełniać w języku angielskim. 

Po zapisaniu danych przycisk "Dodaj rekord" będzie nieaktywny dopóki nie zostanie zmieniona 
wartość w którymś z pól formularza. 

Aby wstawić literkę grecką należy "kliknąć" na jeden z przycisków umieszczonych po lewej stronie 
formularza. 

"Number in base"  - numer nadany przez opiekuna kolekcji, jeśli takiego nie ma, proszę zgłosić się po 
przydział numerów. 

"Taxonomy" - Bez komentarza. 

"Isolant" - Bez komentarza. 

"Detailed description of the source" – dokładny opis źródła pochodzenia danego szczepu. 

"Date of isolation" - Bez komentarza. 

"Strain properties/Comment" – jeżeli to możliwe , proszę używać skrótów podanych poniżej: 

pigmented colonies (PIGM),  
reduction of nitrate to nitrite (NO3), and to nitrogen (N2);  
indole production (TRP);  
fermentation of glucose (GLU_F);  
arginine dihydrolase (ADH);  
urease ((URE);  
β-glucosidase (ESC);  
gelatin hydrolysis (GEL);  
cytochrome oxidase (OX);  
tests for assimilation of carbohydrates as sole carbon sources:  
glucose (GLU);  
arabinose (ARA),  
mannose (MNE);  
mannitol (MAN);  
N-acetyl-glucosamine (NAG);  
maltose (MAL);  
gluconate (GNT);  
caprate (CAP);  
adipate (ADI);  
malate (MLT);  
citrate (CIT); phenyl-acetate (PAC);   
constitutive enzymes:  
alkaline phosphatase (PHAL);  
esterase - C 4  (EST4);  
esterase lipase - C 8  (EST8);  



lipase - C 14  (LIP14);  
leucine arylamidase (LEU);  
valine arylamidase (VAL);  
cystine arylamidase (CYS);  
trypsin (TRY);  
chymotrypsin (CHY);  
acid phosphatase (PHAC);  
α-galactosidase (AGAL);  
β-galactosidase (BGAL);  
β-glucuronidase (BGLUR),  
α-glucosidase (AGLUC);  
β-glucosidase (BGLUC);  
N-acetyl-α-glucosaminidase (NACET);  
α-mannosidase (AMANN);  
α-fucosidase (AFUC).  
 

"Culture conditions" – Podać warunki niezbędne do wzrostu danego szczepu (np. wymagania 
pokarmowe, temperaturowe). 

"Genotype (if available)" - Bez komentarza. 

"Photo" - Bez komentarza. 

"Availability” – Proszę określić czy szczep ma być dostępny dla zainteresowanych bez konsultacji, za 
każdorazową zgodą, czy całkowicie niedostępny. 

"Isolated by" - Bez komentarza. 

"Identified by" - Bez komentarza. 

"Depositor" – Osoba deponująca szczep do kolekcji IBB. 

"Institution/Department" - Bez komentarza. 

"Deposition date" – Bez komentarza. 

"Storage details" – Wypełnia opiekun kolekcji. 

"Date of picking the strain" – Wypełnia opiekun kolekcji. 

"References" – Proszę ograniczyć się do podania autora i dokładnych danych o czasopiśmie (tytuł 
zbędny). 

 

 

 

 


