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Povzetek: 

 

Glive oz. gobe predstavljajo kraljestvo, ki je skozi znano zgodovino vse do današnjih dni v 

slovenskem in evropskem prostoru skupina precej stigmatiziranih in neznanih organizmov. V 

preteklosti so gobe predstavljale predvsem dobrodošel prehranski dodatek, ki ga je narava 

dajala ljudem. V nekaterih odročnih hribovitih delih še poznajo njihove zdravilne učinke in jih 

uporabljajo. Zaradi različnih zgodovinskih okoliščin so se stara znanja o njihovi zdravilnosti in 

uporabnosti pri nas izgubila. V Valvazorjevih časih so ljudje znali sonaravno gojiti mikorizne 

glive v gozdovih z metodami, ki danes veljajo za delujoče.   

 

Glive so v novejšem času deležne renesanse, ki je odsev napredka in dostopnosti znanj in 

biotehnologije ter molekularnih metod. Različne vrste gliv so same ali v sinergiji z drugimi 

organizmi uporabne na več področjih. Zaradi njihovega hitrega življenjskega cikla in majhne 

rabe vode lahko na majhnem prostoru z njihovo pomočjo proizvedemo kvalitetne beljakovine, 

bioaktivne polisaharide in najrazličnejše snovi s širokim spektrom zdravilnih učinkov. Glivni 

encimi učinkovito razgrajujejo sintetična barvila, ogljikovodike, mikro-plastike in 

najrazličnejše toksine ter lahko zmanjšujejo emisije iz kmetijstva in industrije. Micelij 

določenih gliv tvori paro prepustne odprto-celične sisteme, primerne za izdelavo 

biorazgradljive, negorljive in ogljično nevtralne toplotno-akustične bio-izolacije. Izrabljeni 

substrati od vzgoje gob bodo predstavljali odličen vir krmil za živali in novih organskih gnojil, 

proizvedenih brez rabe fosilnih goriv, ki bodo zaključek kroženja snovi v naravi in osnova za 

nov krog. Glive lahko kot sistem celostno integriramo v  pomoč človeštvu in naravi, ker lahko 

z njihovo inovativno uporabo najdemo mnoge rešitve pri omilitvi problemov emisij, 

onesnaževanja in pomoči pri prilagajanju in prehodu v trajnostno družbo z nizkoogljičnim, 

krožnim in bio-gospodarstvom. Taka družba nam predstavlja vizijo tako za Slovenijo kot za 

Evropo.   
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