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Rozdelenie mikroorganizmov

PODĽA PÔVODU

• Prírodné – získavajú sa:

- izoláciou z prírodných 

systémov, 

- vyhľadávaním, 

- šľachtením. 

• Získané postupmi 

genetického inžinierstva

PODĽA TYPU ORGANIZMU

• Prokaryotické

– Archeóny – archaea

– Baktérie – bacteria

• Eukaryotické

– jednobunkové -protista

– mnohobunkové - fungi



Rozdelenie mikroorganizmov

Podľa významu pre človeka

• Produkčné

• Patogénne

Podľa vzťahu ku kyslíku

• Aeróbne

• Anaeróbne 

Podľa spôsobu získavania energie 
• fototrofné – prijímajú svetelnú energiu

• chemotrofné – prijímajú chemickú energiu



BAKTÉRIE, Bacteria

• Sú veľmi malé, voľným okom 
neviditeľné, ich veľkosť sa udáva v 
nanometroch. Môžeme ich pozorovať 
len výkonnými mikroskopom.

• Obývajú všetky typy životného 
prostredia, žijú vo vode, v pôde, vo 
vzduchu, na povrchu tiel i vo vnútri 
tiel živých organizmov.

• Vedný odbor, ktorý študuje ich stavbu 
sa nazýva bakteriológia.

Louis Pasteur

Robert Koch

Jej významnými priekopníkmi sú:
Charakteristika baktérií



Baktérie - rozdelenie podľa tvaru

http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=2906
http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=2906
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://www.diagnostika.estranky.sk/fotoalbum/galeria-albumov/bakterie_-virusy_-parazity_____/trichuris.jpeg.--.html
http://www.diagnostika.estranky.sk/fotoalbum/galeria-albumov/bakterie_-virusy_-parazity_____/trichuris.jpeg.--.html


Baktérie - rozdelenie podľa tvaru

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiGweTVvZrPAhWDVRQKHXofBxcQjRwIBw&url=http://20masterlab.com/category/bacteria/&psig=AFQjCNG0INDkJU4dZX0AbSlvt5ohtDAORg&ust=1474341867789284&cad=rjt
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiGweTVvZrPAhWDVRQKHXofBxcQjRwIBw&url=http://20masterlab.com/category/bacteria/&psig=AFQjCNG0INDkJU4dZX0AbSlvt5ohtDAORg&ust=1474341867789284&cad=rjt
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
http://www.borelioza.cz/cs/clanky/borrelia_burgdorferi__unikatni_bakterie/
http://www.borelioza.cz/cs/clanky/borrelia_burgdorferi__unikatni_bakterie/
https://www.pinterest.com/adizzo/microbiology-class-bio253-board/
https://www.pinterest.com/adizzo/microbiology-class-bio253-board/
http://www.smartmug.sk/kde-byvaju-bakterie/
http://www.smartmug.sk/kde-byvaju-bakterie/
https://womanonly.topzine.cz/9-nejvetsich-skladist-bakterii-se-kterymi-jsme-kazdy-den-ve-styku/
https://womanonly.topzine.cz/9-nejvetsich-skladist-bakterii-se-kterymi-jsme-kazdy-den-ve-styku/


Baktérie - rozlišovanie

Na základe tvaru a schopnosti bunkovej steny viazať farbivá

Najčastejšie sa využíva farbenie podľa Grama

Tento spôsob rozoznávania využíva rozdielnu štruktúru bunkovej steny

Rozdelenie:
Gram-pozitivne baktérie = farbia sa  kryštálovou violeťou a neodfarbujú sa 

alkoholom – v mikroskope sa javia ako modré až čierne 

Gram - negativne baktérie = odfarbujú sa alkoholom javia sa ako červené 

Niektoré baktérie na Gamovo farbenie nereagujú, pre ich zviditeľnenie v 

mikroskope využívame iné farbivá 



Baktérie – stavba

Baktérie sú prokaryotické organizmy, stavba ich bunky sa líši 
od stavby eukaryotickej bunky.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka


STAVBA BAKTÉRIE

- Na povrchu majú peptidoglykánovú bunkovú stenu

- Majú nepravé jadro NUKLEOID

- Niektoré produkujú sliz, alebo majú puzdro

Baktérie – stavba

http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=2906
http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=2906


Baktérie sa rozmnožujú najčastejšie priečnym delením: bunka sa najprv 

predĺži na dvojnásobnú dĺžku a vytvorí repliku svojej DNA. Potom sa 

začne vytvárať septum – priehradka pozostávajúca z dvoch membrán. V 

mieste septa sa potom bunka rozdelí. Vznikne sesterská bunka a 

pôvodná materská bunka.  Ak sa delenie nedokončí, vznikne zhluk 

baktérií.

Základný znak: jadrové delenie prebieha pred bunkovým delením 

Baktérie – rozmnožovanie

http://predmety.skylan.sk/9/bio/14str/14jmatch/14jmatch.htm
http://predmety.skylan.sk/9/bio/14str/14jmatch/14jmatch.htm


Iné spôsoby rozmnožovania

Rozmnožovanie pučaním:
Najprv sa na povrchu zrelej bunky začne vytvárať výrastok – zárodok

novej bunky. Keď výrastok dosiahne potrebnú veľkosť, obsadí ju DNA, nová 

bunka   sa oddelí a postupne dorastie.

Rozmnožovanie beocytmi :
Je typické pre sinice (cyanobaktérie). Materská bunka sa mnohonásobne delí, ale 

dcérske bunky ostávajú vnútri bunkovej steny materskej bunky. Po ruptúre – rozpade 

materskej bunky sa tieto dcérske bunky (beocyty ) uvoľnia a začnú ďalej rásť.

Baktérie – rozmnožovanie



Dôležité pojmy:
• Generačná doba je čas, ktorý uplynie medzi dvoma deleniami.

• Čas zdvojenia je čas potrebný na zdvojnásobenie počtu buniek (alebo biomasy) v 

kolónii

• Kolónia je určitá populácia baktérií (dcérskych baktérií, ktoré vznikli z jednej 

bunky) obsahuje dostatočný počet jedincov.

Baktérie – rozmnožovanie

V priaznivých podmienkach sa rastúca jednobunková populácia 

zdvojnásobuje v pravidelných intervaloch. 

Ak je pôvodný počet buniek v populácii N0, potom v ďalších  generáciách bude:

• po 1 generácii N1= 2x N0

• po 2 generáciách N2 = 2x N1 = 2 x 2 x N0 = 22 x N0

• po 3 generáciách N3 = 2x N2 = 2 x 2 x 2 x N0 = 23 x N0

• Po n generáciách Nn =  2n x N0



V priaznivých podmienkach sa 

rastúca jednobunková populácia 

zdvojnásobuje v pravidelných

intervaloch, pretože obe dcérske 

bunky, ktoré vznikli rozdelením 

materskej bunky, majú taký istý 

rastový potenciál ako materská 

bunka. 

Navonok sa rast baktérií prejaví 

ako súvislý prírastok biomasy. 

Čas  potrebný na zdvojnásobenie 

masy sa nazýva čas zdvojenia

Baktérie – rozmnožovanie



Niektoré baktérie vytvárajú SPÓRY. Spóry sú zvláštne bunky, ktoré slúžia na dlhodobé 

prežitie v nepriaznivých podmienkach (napríklad pri vysokej teplote, pri ožiarení, v 

kyslom prostredí a pod.). 

Spóry patria medzi najodolnejšie organizmy. Nedelia sa, nerastú, ale  uchovajú 

genetickú informáciu.  Schopnosť prežiť nepriaznivé podmienky sa nazýva 

KRYPTOBIÓZA. 

Keď sa spóry dostanú do priaznivých podmienok, opäť rastú a rozmnožujú sa –

správajú sa ako živé baktérie.

Baktérie – rozmnožovanie



Rýchlosť rastu baktérií v reaktore

Rast mikrobiálnej populácie v určitom objeme živného média neprebieha stále 

exponenciálne. 

Rast sa spomaľuje spotrebou živín, tvorbou metabolitov alebo tvorbou toxických 

produktov. Keď naočkujeme určitý objem kultivačného média neveľkým počtom 

buniek, rast jednobunkovej mikróbnej populácie prebieha postupne v

6 fázach, čo možno znázorniť graficky:

1 – lag fáza – fáza adaptácie na prostredie

2 – fáza zrýchleného rastu

3 – exponenciálna fáza

4 – fáza spomaleného rastu

5 – stacionárna fáza

6 – fáza odumierania

Baktérie – rozmnožovanie v bioreaktore



Živné pôdy pre baktérie

PÔDNE A HNILOBNÉ BAKTÉRIE :

Pôda je primárnym prostredím pre mikroorganizmy, pričom prítomnosť 

mikroorganizmov je podmienkou vzniku pôdy z materskej horniny.  

Pôdne organizmy svojou činnosťou podmieňujú:

 Zvetrávanie hornín a minerálov v dôsledku biochemických procesov, čo je 

rozdrobovanie, premena a rozpúšťanie hornín a minerálov účinkom atmosféry, 

hydrosféry a biosféry. a širokou škálou organických kyselín.

 Rozklad a syntézu organických látok: Mikroorganizmy rozkladajú odumreté 

rastlinné a živočíšne zvyšky v procese mineralizácie. Úplnou mineralizáciou

vznikajú anorganické látky, napr. CO2 , NH3 , dusičnany, sírany, fosforečnany



Živné pôdy pre baktérie

Nitrifikačné baktérie
Žijú na povrchu koreňov niektorých rastlín (napríklad rastlín z čeľade bôbovité). 

Sú schopné viazať vzdušný dusík a obohacovať ním pôdu. 

Preto sa rastliny z tejto čeľade využívajú ako predplodiny – napríklad sejú sa napríklad 

pre obilninami – zelené hnojenie.



Živné pôdy pre baktérie
PARAZITICKÉ BAKTÉRIE: žijú na úkor iného organizmu.

Ak svojou činnosťou poškodzujú hostiteľa, hovoríme o patogénnych baktériách 

Patogénne baktérie spôsobujú závažné ochorenia, ktoré môžu končiť smrťou. Živnou 

pôdou pre  tieto baktérie môžu byť aj potraviny – spôsobujú potravinové nákazy  

Mycobacterium tuberculosis

Salmonella enteritidis

Escherichia coli

http://www.nesta.org.uk/news/antibiotic-resistant-bacteria-10-most-dangerous/mycobacterium-tuberculosis
http://www.nesta.org.uk/news/antibiotic-resistant-bacteria-10-most-dangerous/mycobacterium-tuberculosis
http://www.motherjones.com/tom-philpott/2013/10/good-news-salmonella-outbreak-cdc-back-job-bad-news-its-antibiotic-resistant
http://www.motherjones.com/tom-philpott/2013/10/good-news-salmonella-outbreak-cdc-back-job-bad-news-its-antibiotic-resistant
http://4.bp.blogspot.com/-pJIJrrSSTiw/Tox3dI81BZI/AAAAAAAAIAA/6SUM6eyLnR4/s1600/ecoli+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pJIJrrSSTiw/Tox3dI81BZI/AAAAAAAAIAA/6SUM6eyLnR4/s1600/ecoli+1.jpg


Tradičné využitie baktérií

Mliečne baktérie 

• Lactobacillus je rod grampozitívnych

fakultatívne anaeróbnych baktérií. 

Rozkladajú laktózu a iné cukry na 

kyselinu mliečnu. Niektoré sa 

používajú na výrobu kyslomliečnych 

výrobkov, na výrobu konzervovaných 

potravín

Octové baktérie

• Acetobacter aceti sú aeróbne 

gramnegatívne baktérie, ktoré oxidujú 

alkohol na kyselinu octovú. Sú 

prítomné všade okolo nás

http://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/acetobacter-aceti-bacteria-are-a-widespread-high-res-stock-photography/128554976
http://www.gettyimages.co.uk/detail/photo/acetobacter-aceti-bacteria-are-a-widespread-high-res-stock-photography/128554976


Baktérie v moderných biotechnológiách 

Baktérie sa metódami GMO účelovo menia tak, aby boli schopné  
produkovať špeciálne biochemikálie najmä 

 Špeciality  – aminokyselíiny, vitamíny

 Liečivá – hormóny, enzýmy (napríklad aj inzulín)

 Zúrodňovať pôdu – humifikácia pôd

 Čistiť odpadové vody  - sú súčasťou kalov na čistenie odpadových vôd

 Urýchľovať rozklad organických materiálov – prípravky na kompostovanie

 Čoraz viac pozornosti sa venuje postupom na remediáciu odpadov



JEDNOBUNKOVÉ 

EUKARYOTICKÉ 

MIKROORGANIZMY

HUBY – kvasinky -

Saccharomycetales



Kvasinky  ako produkčné mikroorganizmy

Najvýznamnejším zástupcom húb ako 

produkčných mikroorganizmovsú

KVASINKY

Kvasinky sú jednobunkové hubové 

mikroorganizmy

(VRECKATÉ HUBY =Ascomycota)

Netvoria plodnice a je pre ne typický spôsob 

rozmnožovania PUČANÍM

Tvoria len PSEUDOMYCÉLIUM, ktoré sa 

podobá kolóniám organizmov.

http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/kvasinky_plesne_a_liajnky.html
http://www.e-ucebnice.sk/e-ucebnice/biologia6naWelp/kvasinky_plesne_a_liajnky.html


KVASINKY – stavba bunky
Bunková stena kvasinky 

má tri vrstvy:

• vonkajšia stena, ktorá je orientovaná 

smerom do prostredia, 

• stredná stena

• vnútorná, prilieha  cytoplazmatickú 

membránu, 

V bunkovej stene sa nachádzajú taktiež 

hydrolytické enzýmy.

Jazvy zrodu vznikajú po pučaní 

dcérskych buniek a tvorí ich iný 

materiál. 

Cytoplazmatická  membrána má už 

tzv. mozaikovú štruktúru

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvasinka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvasinka


KVASINKY – stavba bunky

Jadro býva u eukaryotických organizmov

zreteľne ohraničené jadrovou membránou –

KARYOLEMOU, ktorú tvorí CHROMATÍN 

Na rozdiel od väčšiny eukaryoriotických

buniek sa kvasinky vyznačujú  endomitózou

- delenie jadra prebieha bez rozrušenia

jadrovej membrány. 

Na jadrovej membráne je výrazné tzv. 

polárne teliesko  ktoré má významnú úlohu 

pri  spúšťaní procesu tvorby výhonku



KVASINKY – stavba bunky
Bunka kvasinky už má 

ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

vytvára u kvasiniek lamely, cisterny a 

tubuly podobne ako u rastlinných a 

živočíšnych buniek. 

• Ribozómy

• Mitochondrie sú organely

špecializované na respiráciu a oxidatívnu 

fosforyláciu. Majú vlastné gény a 

proteosyntézu Tvar, štruktúra a počet 

mitochondrií môžu byť ovplyvňované 

rôznymi faktormi. 

• Vakuola - kvasinková bunka 

obsahuje zvyčajne  jednu vakuolu 

ohraničenú TONOPLASTOM. Vo vakuole 

sa nachádzajú najmä voľné aminokyseliny  

• CYTOZÓL je tekutá frakcia 

cytoplazmy po separácii bunkových 

organel s pH  6,2 až 6,4. Na jeho 

koloidnom charaktere sa podieľajú 

rozpustené bielkoviny, glykogén a iné 

makromolekulové látky

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvasinka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvasinka


Kvasinky ako produkčné mikroorganizmy

Kvasinky sa hojne využívajú v 

potravinárstve a v biotechnológiách 

(tzv. kvasné technológie)

 pivovarníctvo, 

 vinárstvo, 

 vo výrobe chleba a pečiva

 droždiarstvo

Medzi kvasinkami sú aj niektoré 

patogénne kvasinky napríklad Candida

albicans

http://www.elixiry.cz/novyobzor/3-VSE-O-ZDRAVI/14-Zbavte-se-plisni-a-kvasinek
http://www.elixiry.cz/novyobzor/3-VSE-O-ZDRAVI/14-Zbavte-se-plisni-a-kvasinek
http://www.pecenijeradost.cz/trendy/vybirave-kvasinky/
http://www.pecenijeradost.cz/trendy/vybirave-kvasinky/


MNOHOBUNKOVÉ EUKARYOTICKÉ 

MIKROORGANIZMY

HUBY – PLESNE, PAPLESNE



Plesne – charakteristika
Plesne – ZYGOMYCÉTY sú jedným z oddelení húb. Pre ich spôsob života je typické, 

že na získanie živín pre svoj rast využívajú:

• odumierajúce organizmy – saprofytický spôsob získavania živín – SAPROFYTY –

saprotrofné organizmy

• žijúce organizmy – parazitický spôsob získavania živín – PARAZITY  - biotrofné

organizmy

• Spoluprácu s inými organizmami - SYMBIÓZA

Plesne majú bohatú enzymatickú výbavu. Enzýmami rozkladajú živnú pôdu a získavajú 

jednoduchšie látky, ktoré potom prijmú a využijú pre svoj rast a rozmnožovanie

http://faculty.college-prep.org/~bernie/sciproject/project/Kingdoms/Fungi3/Fungi Final/Zygomycota.htm
http://faculty.college-prep.org/~bernie/sciproject/project/Kingdoms/Fungi3/Fungi Final/Zygomycota.htm
http://www.examplesof.com/science/zygomycetes.html
http://www.examplesof.com/science/zygomycetes.html


PLESNE – stavba organizmu 
Podobne ako u väčšiny iných húb 

pozostáva telo plesne z hýf. 

Hýfy sú vláknité útvary – hubové vlákna.

Spleť hubových vláken sa nazýva 

podhubie - MYCÉLIUM. Zrastom 

mycélia môže vzniknúť nepravé 

pletivo húb.

https://www.shroomology.org/forums/topic/240-mushroom-sub-strain-isolation/
https://www.shroomology.org/forums/topic/240-mushroom-sub-strain-isolation/
http://www.bystricoviny.sk/spravy/vo-vzduchu-je-este-pel-a-spory-plesni-v-bytoch-sa-dari-roztocom/
http://www.bystricoviny.sk/spravy/vo-vzduchu-je-este-pel-a-spory-plesni-v-bytoch-sa-dari-roztocom/


Plesne - rozmnožovanie

NEPOHLAVNÉ

• spórami – výtrusmi, ktoré sa 

môžu vytvárať:

- na konídiách, 

- vo vreckách – sporangiách

- v bazídiách

• fragmentáciou - útržkami 

mycélií

• delením buniek 

• pučaním

http://www.oskole.sk/userfiles/image/biologia/Huby/huby4.jpg
http://www.oskole.sk/userfiles/image/biologia/Huby/huby4.jpg


Plesne - rozmnožovanie

POHLAVNÉ - SPÁJANÍM: 

vytvárajú sa dva pohlavne rozlíšené 

kopulačné výbežky, kde sa nahromadia 

diploidné jadrá. Potom vznikne bunková 

stena a vytvorí sa gametangium (jadrá 

majú funkciu gamét). V mieste ich dotyku 

sa rozpustia bunkové steny a jadrá 

obidvoch gametangií sa spárujú. Celý 

útvar sa obalí hrubou bunkovou stenou a 

vznikne diploidná zygospóra, z ktorej po 

období pokoja vyklíči nové hubové 

vlákno. 



Plesne – význam a využitie 

PRODUKČNÉ ORGANIZMY 

v biotechnológiách:
Penicillium notatum – výroba antibiotík

Aspergillus niger – výroba kyseliny 

citrónovej

https://www.inspq.qc.ca/en/moulds/fact-sheets/aspergillus-niger
https://www.inspq.qc.ca/en/moulds/fact-sheets/aspergillus-niger
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiewfCf78DPAhWHPhQKHazvCSwQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=qAZ73Vw5tL4&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNH0ObZplKxJD3OEtbmnTZsRhJLstA&ust=1475660864221697
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiewfCf78DPAhWHPhQKHazvCSwQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=qAZ73Vw5tL4&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNH0ObZplKxJD3OEtbmnTZsRhJLstA&ust=1475660864221697


Plesne – význam a využitie 
• Penicillium chrysogenum

• Penicillium camemberti

Penicillium roquefortii

Niektoré tzv. ušľachtilé plesne sa 

využívajú vo výrobe potravinárskych 

špecialít, napríklad syrov

http://www.cheeseetc.com.au/
http://www.cheeseetc.com.au/
http://www.sanum.com/lexikon.php?keyword=11
http://www.sanum.com/lexikon.php?keyword=11
http://www.cheesewiki.com/camembert
http://www.cheesewiki.com/camembert


Nebezpečné plesne:
Sú schopné vylučovať mykotoxíny

• na ovocí - aspergillus

• na obilí - kyjanička purpurová

Mykotoxíny sú látky produkované plesňami. Sú 

silno jedovaté! 

Do organizmu sa dostávajú nielen  jedlom (pri 

konzumácii nahnitého produktu) ale aj vzduchom 

cez dýchaciu sústavu. 

Často sú neurotoxické a karcinogénne. Znižujú 

imunitu a napádajú orgány.

http://magazine.utoronto.ca/leading-edge/spoiled-rotten-tammara-soma-says-food-waste-is-quickly-becoming-a-global-issue/
http://magazine.utoronto.ca/leading-edge/spoiled-rotten-tammara-soma-says-food-waste-is-quickly-becoming-a-global-issue/
https://www.naturemobile.org/en/species/298/claviceps-purpurea
https://www.naturemobile.org/en/species/298/claviceps-purpurea
http://www.opotravinach.sk/sciences/view1level/Plytvanie potravinami
http://www.opotravinach.sk/sciences/view1level/Plytvanie potravinami


Príprava produkčných kmeňov 

mikroorganizmov pre použitie v 

biotechnológii



Príprava produkčných kmeňov mikroorganizmov

Mikroorganizmy určené pre biotechnológie patria medzi vyšľachtené, niekedy aj medzi 

geneticky modifikované organizmy, pre ktoré je typické, že:

A) ľahko podliehajú mutáciám – teda zmenám DNA

B) sú menej odolné ako pôvodné – „divé“ mikroorganizmy

C) sú drahé

Príprava produkčného MO musí zabezpečiť:

• čo najdlhšie uchovanie genetického materiálu

• Vylúčenie prítomnosti patogénnych MO

• vylúčenie prítomnosti konkurenčných MO

•



Príprava produkčných kmeňov mikroorganizmov
• Kultúra MO, ktorá sa dávkuje do biorektora sa nazýva INOKULUM

• Proces zmnoženia produkčného MO pre použitie v biotechnológii sa nazýva 

PRÍPRAVA INOKULA

• Príprava  inokulátu sa realizuje u výrobcu v STERILNÝCH PODMIENKACH a môže 

mať 3 i viac stupňov. Jednotlivé fázy vidno na obrázku.



Úlohy na opakovanie 

 Uveďte, aké vlastnosti octu sa využívajú v potravinárstve

 Uveďte ďalšie príklady využívania baktérií lactobacillus v potravinárskom priemysle

 Rozhodnite, či pri kontaminácii potravinárskych výrobkov (napríklad džem, kompót)  

čiernou plesňou aspergillus je potrebné celú príslušnú potravinu zlikvidovať. Svoje 

rozhodnutie zdôvodnite

 Vymenujte aké technické zariadenia potrebujete v laboratóriuna prípravu inokula

 Vymenujte osobné ochranné prostriedky, ktoré sú potrebné pre prácu v laboratóriu 

na prípravu inokula

 Vysvetlite, prečo  infekciu patogénnymi kvasinkami podporuje nosenie nevhodnej 

obuvi

 Vymenujte aspoň tri spôsoby, ako sa dá minimalizovať infikovanie produkčných 

kmeňov pri príprave inokula


