
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ

AgraStrip®

ГМО Напів-кількісні
TM

Напів-кількісні тести
AgraStrip® розроблені для
використання з 
AgraVision™,
який є чутливим і зручним
інструментом для 
кількісної оцінки тест-
смужок AgraStrip® від 
Romer Labs.

Як працюють напів-кількісні 
тести AgraStrip® ГМО Trait Chek
Тести використовують формат 
подвійного сендвічу антитіл. 
Специфічні до цільового протеїну 
антитіла зв’язані з кольоровим 
реагентом та введені в тест-смужку. 
Коли тест-смужка вводиться в 
невелику кількість екстракту з 
рослинної тканини, що містить 
цільовий протеїн, виникає 
зв’язування між антитілом і 
протеїном. Сендвіч утворюється з 
частиною, але не з усіма антитілами, 
що зв’язані з кольоровим реагентом. 
Мембрана смужки містить дві 
зони зв’язування, одна ловить 
приєднаний цільовий протеїн, а 
друга ловить кольоровий реагент. 
Ці зони утворюють червоний колір 
коли сендвіч та/або незадіяний 
кольоровий реагент затримуються 
в специфічній зоні на мембрані. 
Інтенсивність другої смуги (тестової 
смуги) може бути використана для 
напів-кількісного вимірювання вмісту 
генетично модифікованого зерна у 
дослідному зразку.

Вміст набору
Кожен набір AgraStrip® ГМО 
TraitChek™ містить 100 смужок, 100 
конічних мікропробірок (1,5 мл), та 
100 піпеток для перенесення зразка.

AgraStrip® Набори

Назва Арт. №

AgraStrip® RUR 
Маса Зерна TraitChek™ 7000014

AgraStrip® RUR HS 
Маса Зерна TraitChek™ 7000011

AgraStrip® Cry3Bb1 Маса 
Зерна TraitChek™ 7000041

AgraStrip® Cry34Ab1 Маса 
Зерна TraitChek™ 7000055

AgraStrip® Cry1F
Маса Зерна TraitChek™ 7000053

AgraStrip® Cry1Ac Маса 
Зерна TraitChek™ 7000071

AgraStrip® LL 
Маса Зерна TraitChek™ 7000043

AgraStrip® VIP3A 
Маса Зерна TraitChek™ 7000093

AgraStrip® Напів-кількісний 
Кукурудза Комбо Маса Зерна
TraitChek™

7880621

AgraStrip® Напів-кількісний 
Кукурудза Комбо Маса Зерна 
TraitChek™

7880622

CUSTOMER BENEFITS 

Кількісний аналіз

•  Оцінка вмісту за допомогою рідера 
смужок AgraVision

•  Збереження результатів на рідері 
або пренесення в Excel

Швидкі і чутливі

•  Час інкубації лише 5 хвилин

•  Дуже низький поріг чутливості до 
0,1% ГМО в масі

Зручні 

•  Аксесуари включені до складу 
набору

• Можливо використання гребінок

•  Зберігаються при кімнатній 
температурі до 1 року
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Візьміть репрезентативний
зразок зерна (можна
використати ваги).

Засипте зразок в
поліпропіленовий стакан
блендера і змеліть.

Перенесіть зразок в пакет
або іншу ємність (можна
залишити в стакані
блендера),та залийте
буфером у співвідношенні,
що написане в інструкції.

Візьміть піпетку і
перенесіть 500 мкл
екстракту в мікропробірку.

Вставте одну тест-мужку
в конічну мікропробірку.
Дайте смужці інкубуватись
5 хв.

Візьміть смужку із
пробірки і відріжте
забарвлену подушку
зразка за допомогою
ножиць.

Зчитайте смужку в
AgraVision™ рідері. 

Закрийте ємність та
струсіть протягом 15 сек.
дайте екстракту осісти.

Інтерпретація результатів
Кольорова смуга завжди виникає у у верхній частині тест-смужки для
підтвердження, що тест працює добре. Це контрольна смуга.

Не вірний результат: 

Якщо у контрольній зоні немає контрольної смужки тест визнається недійсним,
а зразок необхідно протестувати ще раз з нормальною тест-смужкою.

Вірний результат: 
Інтенсивність тестової смуги у тестовій зоні залежить від
концентрації і має бути віміряна за допомогою рідера AgraVision™.

Процедура проведення напів-
кількісного тесту
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www.romerlabs.com

ТОВ «РОМЕР ЛАБС УКРАЇНА»
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