Úloha č. 8.
Názov úlohy: Správa a rozvoj génovej banky potravinársky významných mikroorganizmov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Bc. Janka Lopašovská, VÚP Bratislava, odd. 09 Modra
Finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu: 158 tis. Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2007 – 31.12. 2007
Stručná anotácia úlohy:
V rámci Výskumného ústavu potravinárskeho, so sídlom v Modre, bola zriadená Slovenská
zbierka agropotravinárskych mikroorganizmov, neskôr premenovaná na Rezortnú zbierku
agropotravinárskych mikroorganizmov (RZAM) s platnosťou od 1.1.1996.
V r.1995 bol schválený štatút a organizačný poriadok RZAM na základe poznatkov o funkcii
zbierok mikroorganizmov (MO) vo svete a organizácie práce zbierok MO v ČR. Ďalej boli
vypracované metódy pre identifikáciu a uchovávanie MO.
V r. 2006 boli vyčlenené zo štátneho rozpočtu prostriedky na obnovu RZAM. Boli oživené
uložené kultúry mliečneho kysnutia, u ktorých sa zisťovala viabilita a čistota. V súčasnosti
zbierka MO zahrnuje 113 kmeňov baktérií mliečneho kysnutia z rodov Lactobacillus
a Lactococcus,

6 kmeňov rodu Pediococcus a 2 kmene rodu

mliečneho kysnutia rodu Lactobacillus a Lactococcus

Leuconostoc.. Baktérie

boli doplnené o izoláty získané

z bryndze. Mikroorganizmy sú upravené lyofilizáciou a skladované pri teplote –18°C. Táto
metóda uchovávania zaručuje stabilitu vlastností a zachovanie viability buniek 6 – 12 rokov,
podľa druhu mikroorganizmu. Cieľom rezortnej zbierky je zhromažďovať a udržiavať kultúry
mikroorganizmov tak, aby boli v živom a geneticky nezmenenom stave k dispozícii pre
potreby aplikovanej mikrobiológie, biotechnológie, výskumu a výučby, slúžiť ako inštitúcia
na ukladanie kultúr podľa žiadosti zákazníka, uskutočňovať výskum v oblasti dlhodobého
uchovávania kultúr a v taxonómii mikroorganizmov.
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Kvantitatívne a kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:


zhromažďovanie, uchovávanie a distribuovanie autentických kultúr mikroorganizmov pre
výskum a výučbu



poskytovanie

služieb

bezpečného

uloženia

kultúr,

lyofilizácie,

identifikácie

mikroorganizmov na základe informácií o zbierke a cenníka uverejnených na internetovej
stránke VÚP


kompletizácia databázy zbierkových kmeňov



aktualizácia ponuky zbierkových kmeňov mikroorganizmov dostupnej na www.vup.sk

Spôsoby riešenia:


udržiavanie a dopĺňanie lyofilizátov už uložených kultúr mikroorganizmov – relyofilizácia



vyčistenie a identifikácia pôvodných kontaminovaných kmeňov MO



obohacovanie zbierky o nové kmene izolované v r. 2006, ich identifikácia, lyofilizácia
a zaevidovanie



elektronická evidencia novoizolovaných kmeňov

Spôsob financovania objednávanej úlohy:
Úloha bude 100% financovaná zo štátneho rozpočtu MP SR
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR – sekcia potravinárstva
b) Výskumné ústavy v rámci Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a zdravotníctva SR
c) Iné výskumné pracoviská, školy a univerzitné pracoviská
d) Biotechnologický a potravinársky priemysel
Dátum odovzdania výsledkov riešenej úlohy: Do 31. januára 2008
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