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Kako modri informirani kozarci
zavro razra{~anje plesni, smo
objavili v prej{nji {tevilki Mis-

terijev v ~lanku Doma~i test kozarcev.
Test je bil namenjen doma~emu pre-
verjanju u~inkovanja informiranih ko-
zarcev. Tokrat pa objavljamo opazova-
nja agronomke magistre Bare Hieng, ki
si je ogledala »boji{~e« plesni po 19
dneh, ter objavljamo fotografije plesni,
ki so se razrasle na sadju v nekaj manj
kot treh tednih. Fotografiral je biolog
Peter Firbas.

Poskus z razli~nimi vrstami sadja z
neznatno ob~utljivostjo na mraz (z opti-
malno temperaturo skladi{~enja od –1 °C
do +1 °C), postavljenega v informiranih
in neinformiranih kozarcih 25. julija
letos, je trajal do 13. avgusta, torej 19 dni.
Sadje z neznatno ob~utljivostjo na mraz
– borovnice, breskve, fige, jagode, mali-
ne in marelice – je bilo izpostavljeno
zra~ni vlagi 60 % ± 2 % in temperaturi
22 °C ± 2 °C, kar pomeni, da je bilo iz-
postavljeno temperaturi, ki je neprimer-

Informirani kozarec upo~asni kvarjenje in rast nekaterih mikroorganizmov

Po~asnej{a izguba vode

na za njegovo skladi{~enje.
V poskusu so se le vizualno opazova-

li razli~ni dejavniki kvarjenja raznih vrst
sadja. @elelo se je ugotoviti, ali se v infor-
miranih kozarcih upo~asni proces kvar-
jenja in rast nekaterih mikroorganiz-
mov, predvsem plesni, saj so te vidne s
prostim o~esom.

Ugotovljeno je bilo, da informirani
kozarci zavirajo oziroma upo~asnjujejo
proces kvarjenja. V informiranih kozar-
cih je bila po~asnej{a izguba vode v sad-
ju in rast oziroma razvoj plesni, ki so
rasle na sadju. Ugotovljeno je bilo, da ti
kozarci zavirajo rast in razvoj plesni in,
kot se predvideva, verjetno tudi ostalih
mikroorganizmov.

Iz poskusa je mogo~e sklepati, da in-
formirani kozarci lahko zavirajo tudi
nekatere kemi~ne/biokemi~ne procese.
V informiranih in neinformiranih kozar-

cih so bile namre~ plesni na dolo~enih
vrstah sadja v razli~nih razvojnih fazah.
V neinformiranih kozarcih so imele
plesni bolj{e rastne pogoje, goba/plesen
je bila bolj aktivna in verjetno so se ‘e
tvorili tudi sekundarni metaboliti (kot
je npr. patulin).

NAJBOLJ SO BILE
PLESNIVE FIGE

Z vizualnim ogledom plesni smo
posku{ali dolo~iti vrste plesni, ki so se po-
javile na sadju. Prepoznali smo Rhizopus sp.
(minimalna inhibitorna aw 0,90–0,95) in
nekatere vrste Aspergilus (minimalna
inhibitorna aw (0,75–0,85). Ugotovljeno
je bilo, da gre verjetno tudi za plesen Bo-
trytis cinerea (siva plesen) in plesni iz
rodu Penicillium, katerih razne vrste na
sadju povzro~ajo gnilobo in trohnobo.
Vsekakor pa je bila na sadju prisotna pi-
sana dru{~ina plesni.

Na figah v informiranih in neinformi-
ranih kozarcih so se plesni najbolj razvi-
le, kar je logi~no, saj izmed vsega prou-
~evanega sadja fige vsebujejo najve~
sladkorjev, okrog 18 %, od tega veliko
glukoze, fruktoze in saharoze. Fige so
tudi sadje, ki vsebuje izredno malo vode

Na sadju je bila prisotna
pisana dru{~ina plesni.
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(okoli 20 %), medtem ko je ostalo prou-
~evano sadje vsebuje okrog 80–88 %.
Fige vsebujejo tudi veliko koli~ino mine-
ralov, predvsem pa so bogat vir ‘eleza.
Zaradi velike koncentracije sladkorja ima-
jo tudi nizko vodno aktivnost (aw). Pri
figah so plesni najbolj zrasle, ~eprav je
vodna aktivnost, ki je primerna za rast,
precej ni‘ja od 0,6 (aw okoli 0,2). To lah-
ko pojasnimo z visoko zra~no vlago. ̂ e
je vla‘nost ve~ja kot vodna aktivnost,
bodo vodne molekule iz zraka prehajale
v ‘ivilo. Posledi~no se zvi{a vodna ak-
tivnost.

Najmanj so se plesni razvile na bo-
rovnicah v informiranih in neinformira-
nih kozarcih. Pri borovnicah je bilo opaz-
no tudi gnitje. Borovnice, ki niso ve~ su-
he in ~vrste, temve~ postanejo mokre,
pome~kane, za~no hitro veneti. Borov-
nice so se posu{ile oziroma so izgubile
vodo in so se zaradi tega zgubale. V in-
formiranih kozarcih so bile manj zguba-
ne, torej so ohranile ve~ vode. Tudi gnit-
je borovnic je bilo v informiranih kozar-
cih po~asnej{e. Borovnice od vsega pro-
u~evanega sadja vsebujejo najmanj slad-
korjev in sicer okrog 2,4 %. Vsebujejo tu-
di ‘elezo ter antibakterijske sestavine
(npr. barvilo mirtilin), ki so zelo u~inko-
vite pri oku‘bah z nekaterimi bakteri-
jami.

Jagode in maline v informiranih in
neinformiranih kozarcih so pribli‘no

podobno plesnele. Je pa res, da jagode
vsebujejo okrog 88 %, maline pa okrog
80 % vode. Sladkorjev vsebujejo pribli‘-
no enako koli~ino, oziroma naj bi jih jago-
de vsebovale okrog 6 %, maline pa 4–8 %.
Maline so seveda poznane kot sadje, ki
je zelo ob~utljivo in hitro splesni.

Tudi marelice in breskve v informira-
nih in neinformiranih kozarcih so pri-
bli‘no enako plesnele. Glede vsebnosti
sladkorjev sta si obe vrsti sadja podob-
ni, saj breskve vsebujejo okoli 10 %,
marelice pa od 7 do 14 % sladkorjev.
Breskve vsebujejo tudi cink.

TUDI DRUGI
MIKROORGANIZMI?

^eprav je bil poskus izveden nevero-
dostojno, saj niso bili zagotovljeni kon-
trolirani pogoji – ni potekal v sterilnih
razmerah (mo‘nost oku‘b), zrak je bil
veliko preve~ vla‘en (na vodno aktiv-
nost vpliva tudi vsebnost vlage v ozra~-
ju, ki je obi~ajno med 50 in 80 % ali aw =
0,50–0,80, v na{em primeru pa je bila aw
0,58–0,62; zaradi te‘nje po izena~enju
potencialov snovi z ni‘jo vodno aktiv-
nostjo vodo prevzamejo, snovi z vi{jo pa
vodo izgubijo in se izsu{ijo), sadje je bilo
po{kodovano (narezano) itd. – je bilo
ugotovljeno, da informirani kozarci za-
virajo rast in razvoj plesni oziroma raz-
li~nih mikroorganizmov. Zato bi bilo v
prihodnje smiselno izvesti verodostojne
poskuse v smeri prepre~evanja rasti po-
sameznih mikroorganizmov na sadju ter
mikroorganizme oziroma plesni, ki bo-
do zrasle na posameznih goji{~ih (sad-
ju), tudi ustrezno identificirati. V kon-
troliranih pogojih bi bilo mogo~e prou-
~evati tudi prisotnost in rast drugih mi-
kroorganizmov, kvasovk in bakterij ter
jih na ustrezen na~in identificirati.

Glive povzro~ajo ogromne ekonom-
ske izgube – kot saprofiti na primer po-
vzro~ajo po{kodbe lesa, goriva, hrane in
drugih izdelkov – bi bilo na tak{en na~in
s pomo~jo »informiranih materialov«
oziroma »ciljno usmerjenega informira-
nja« smiselno razvoj gliv/plesni prou~iti
tudi na drugih goji{~ih.
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Fotografije pod mikroskopom biologa Petra
Firbasa ka‘ejo, da so se na sadju pojavili
mikroskopsko majhni enoceli~ni organizmi
ovalnih ali okroglih oblik (slika 1). Pojavile
so se glive, ki imajo steljko (Thalus) iz
razraslih cevastih tvorb, imenovane hife
(slika 2). Na sliki 3 in 4 je hifa, ki se je na
termalnem delu razvila v ve~jo okroglo
tvorbo, imenovano sporangij (nekak{ne
»golfske palice«). Foto P. Firbas
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