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Nazwa urządzenia Cechy urządzenia 
i funkcjonalność Zdjęcie aparatury

Komora 
do namnażania 
i przechowywania 
drobnoustrojów

Urządzenie do namnażania róż-
nych gatunków kultur bakteryjnych  
i grzybowych w określonych wa-
runkach wzrostu (temperatura, czas, 
naświetlenie). Komora posiada rów-
nież możliwość instalacji oświetle-
nia fotosyntetycznego i/lub UV (ste-
rylność prowadzenia badań). Po-
nadto dysponuje również zaawan-
sowanymi funkcjami kontroli pro-
wadzonych eksperymentów i moż-
liwościami automatyzacji doświad-
czeń, co znacznie podwyższa jakość  
i sprawność prowadzonych badań.

Universal Mutation 
Detection System

Universal Mutation Detection Sys-
tem jest zestawem umożliwiającym 
wykonanie stosunkowo łatwej i pre-
cyzyjnej identyfikacji gatunkowej 
mikroorganizmów dominujących  
w danym siedlisku. System ten 
wykorzystuje metodę PCR-DGGE 
(ang. Denaturant Gradient Gel Elec-
trophoresis). Jest on także używany  
w badaniach z zakresu biologii mo-
lekularnej i oceny zróżnicowania 
genetycznego drobnoustrojów po-
chodzących z różnych środowisk.

Homogenizator

Aparat ma zastosowanie do izola-
cji DNA z prób o różnym pocho-
dzeniu (bakterie, grzyby, gleba, 
roślina), co pozwala na szybką  
i precyzyjną metodę pozyskania 
materiału genetycznego o bardzo 
wysokiej jakości i wysokiej wy-
dajności izolacji. Homogeniza-
tor jest stosowany w badaniach 
z zakresu biologii molekularnej.

Spektrofotometr 
do DNA i RNA

Jest to urządzenie umożliwiające 
precyzyjną ocenę ilości wyizolowa-
nego materiału genetycznego (DNA, 
RNA). Aparat wykorzystywany jest 
w badaniach z zakresu biologii mo-
lekularnej. Na tej podstawie można 
precyzyjnie ocenić zarówno ilość, 
jak i jakość DNA wyizolowanego 
z gleby (wskaźnik jakości środowi-
ska glebowego), a także DNA wy-
izolowanego z bakterii i grzybów.
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Bioanalizator 
z systemem QPCR 

Bioanalizator wraz z systemem 
QPCR – system bazujący na ilo-
ściowej reakcji łańcuchowej po-
limerazy DNA (qPCR, z ang. qu-
antitative PCR; nazywana też PCR  
w czasie rzeczywistym). Sys-
tem ten jest wykorzystywany do 
identyfikacji gatunkowej bakterii 
i grzybów w badaniach z zakresu 
biologii molekularnej i genetyce.

Inkubator 
z wytrząsaniem

Inkubator z wytrząsaniem – apa-
ratura ta jest wykorzystywana do 
namnażania hodowli określonych 
drobnoustrojów (bakterii, grzy-
bów) na określonych podłożach 
wzrostowych.

System 
do przygotowywania 
ultraczystej wody

System do przygotowywania ul-
traczystej wody. Stosowanie do 
analiz biologicznych i chemicz-
nych ultraczystej wody o określo-
nych parametrach jest podstawą  
do uzyskania wiarygodnych i pre-
cyzyjnych wyników pomiarów.

Autoklaw

Autoklaw to ogrzewany, herme-
tycznie zamykany reaktor che-
miczny, przeznaczony do okre-
sowego prowadzenia reakcji pod 
zwiększonym ciśnieniem i w pod-
wyższonej temperaturze.

Suszarka 
laboratoryjna

Urządzenie pozwalające na szyb-
kie suszenie lub sterylizację szkła 
laboratoryjnego, a także próbek 
glebowych (wyznaczanie suchej 
masy gleby).
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Komora laminarna

Urządzenie wykorzystywane jest do 
pracy laboratoryjnej (mikrobiolo-
gicznej, genetycznej) w warunkach 
sterylnych. Komora laminarna II 
klasy bezpieczeństwa używana jest 
w laboratorium biologii moleku-
larnej (izolacja DNA, przygotowy-
wanie reakcji PCR) oraz w pracy 
mikrobiologicznej (przeszczepianie 
izolatów bakteryjnych i grzybo-
wych).

Inkubator 
mikrobiologiczny 
z naturalnym 
obiegiem pow

Urządzenie pozwala na namnażanie 
w określonych warunkach tempe-
raturowych hodowli bakteryjnych  
i grzybowych. Wykorzystywane 
jest w Zakładzie Mikrobiologii  
w celu namnażania określonych 
kultur bakteryjnych, a zwłaszcza 
bakterii z rodzaju Rhizobium, prze-
znaczonych do produkcji szczepio-
nek bakteryjnych dla roślin motyl-
kowatych. 

Zestaw do oceny 
funkcjonalnej 
i fenotypowania 
mikroorganizmów

Aparatura wykorzystywana jest  
do analizy różnorodności funkcjo-
nalnej mikroorganizmów w prób-
kach środowiskowych (np. gleby 
użytkowane rolniczo, gleby skażo-
ne, biopreparaty). 
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