WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIANIA FORMULARZA DLA SZCZEPÓW
BAKTERYJNYCH
Pola oznaczone * muszą być wypełnione obowiązkowo.
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 z boku formularza.
„Number in base" - Numer nadany przez opiekuna kolekcji, jeśli takiego nie ma, proszę
zgłosić się po przydział numerów.
"Species" - Nazwa gatunkowa organizmu.
"Strain" - Nazwa własna szczepu.
"Genotype" - Proszę podać pełen genotyp.
"Strain category" - dotyczy szczepów wykorzystywanych do namnażania bakteriofagów należy wybrać jedną z trzech podanych opcji.
"Phage sensivities" - dotyczy szczepów wykorzystywanych do namnażania bakteriofagów.
"Isolant" - Bez komentarza.
"Detailed description of the source" - Pochodzenie szczepu.
"Date of isolation" - Bez komentarza.
"Plasmid Name" - Nazwa własna plazmidu.
"Selectable Markers" - Proszę nie kopiować genotypu, chodzi o podanie informacji
przydatnych przy hodowaniu szczepu: wymagania pokarmowe szczepu, oporność na
antybiotyki.
"Antibiotic concentration" - Stężenia robocze antybiotyków odpowiednie dla danego szczepu.

"Construction" - Proszę w zwięzły sposób opisać jak szczep został skonstruowany. W
przypadku oddawania do kolekcji szczepu, którego nie jesteśmy autorem (otrzymaliśmy go
do kogoś spoza Instytutu) proszę podać, o ile to możliwe, w rubryce "referencje" dostępne na
ten temat dane literaturowe.
"Strain properties/comments" - Właściwości szczepu, np.: termowrażliwość, nietypowy czas
generacji (odmienny niż zwykle dla danego organizmu), nietypowe stężenie antybiotyków i
inne.
"Author" - Podajemy imię i nazwisko autora, a nie osoby oddającej szczep do kolekcji.
"Availability" - Proszę określić, czy dany szczep ma być dla zainteresowanych dostępny bez
konsultacji, za każdorazową zgodą czy też całkowicie niedostępny.
"Patent" - Bez komentarza.
"Depositor" - osoba deponująca szczep, niekoniecznie autor szczepu.
"Institution/Department" - Bez komentarza.
"Deposition date" - Bez komentarza.
"Site of storage" - 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).

