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 ene od najstarejših skupin kompleksnih organizmov

 genetsko so bližje živalim kot rastlinam

 glive so lahko razkrojevalci, simbiotski organizmi ali paraziti

 25% biomase na Zemlji predstavlja micelij gliv

 50% vseh delcev v zraku je glivnih spor

 po ocenah obstaja 1,5 do 2 milijona glivnih vrst – do danes je
opisanih le 10%

 2000 vrst je užitnih

 700 vrst ima farmakološke učinkovine

 glive so najbolj trajnostni sistem recikliranja na Zemlji – z
razkrojem organske snovi poskrbijo, da so hranila zopet dostopna
drugim organizmom

 v enako počasnem tempu bo znanost potrebovala 2000 let, da bo
sposobna identificirati, kultivirati in najti ekonomsko rabo za vse
vrste

Na kratko o glivah

Prototaksiti‚ prvi orjaški glivni organizmi na kopnem



Simbioza gliv z rastlinami

 vsaj 70% kopenskih rastlin tvori z rastlinami simbiotski odnos (mikoriza), ki
zagotavlja prenos hranil iz zemlje do rastlin in prenos rastlinskih sladkorjev do
gob, ter povečuje vodno-transportni izmenjevalni sistem

 jedilna žlica prsti iglastih gozdov vsebuje povprečno 64 km „hif“ gliv

 večina življenja gob se dogaja pod zemljo, goba (nadzemni del) predstavlja le
delček večjega organizma – micelij enega organizma lahko prekriva več
hektarov

 micelij je kot zemljin naravni ‘‘internet‘‘, nova odkritja kažejo, da je jakost
signalov med glivami primerljiva tistim v naših možganih

 glive razgrajujejo odporen organski material, shranjujejo, sproščajo in
prenašajo hranila ter vodo

Na kratko o glivah



Tradicionalna uporaba in zgodovina

 netivo
 ohranjanje ognja
 obredna raba „Sveti ogenj“
 oklepi
 zaustavljanje krvavitev iz ran
 filc za klobuke
 posvečevanje in čiščenje prostorov

Ötzi – 5000 let nazaj

 BUKOVA KRESILKA

 BREZOVA ODPADLJIVKA



Hipokrat v 5 stoletju pr.n.št omenja 

uporabo gob

Plinij Starejši v 1 st.nš prvič omenja 

Agarikon, LEKARNIŠKO MACESNOVKO

Plinij, Dioscordes in Galen:

„Gobe so razpadni produkt vlažne  zemlje,

So strupene,neprebavljive, brez hranilne vrednosti“  

Tradicionalna uporaba in zgodovina

Lekarniška macesnovka+med, tradicionalno 

zdravilo proti virusnim boleznim in prehladom 

v hribovitih delih severne Slovenije še 

dandanes. Ogrožena in zaščitena vrsta.

Pedanius Dioscorides

MATERIA MEDICA

40 – 90 n.š



By Catherine Weetman - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67945876

Linearno vs. Krožno gospodarstvo



Model zaprtega snovnega kroga

z  uporabo gliv



Model zaprtega snovnega kroga

z  uporabo gliv
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Samozadostne gobarne – elektrarne (40kW) 



Samozadostne gobarne – elektrarne (40kW) 





Kaj lahko proizvedemo

iz Gliv?



Kaj lahko proizvedemo

iz gob?

 HRANA (Analoge mesnih produktov)

 PREHRANSKA DOPOLNILA

 MEDICINSKI PRIPOMOČKI

 ZDRAVILA NARAVNEGA IZVORA

 KOZMETIKA

 FUNKCIONALNI VETERINARSKI 

PREPARATI, DOPOLNILA 

 KRMILA ZA ŽIVALI



Gobe kot superhrana - vir beljakovin, 

esencialnih aminokislin ter mikrohranil
 zagotavljajo hranila, ki ponavadi niso prisotna v zelenjavi
 naravni ojačevalci okusa “umami” ali 5-em okusom
 porcija (100g) zagotavlja več kot 20% priporočenega vnosa  6 esencialnih aminokislin
 nizkokalorična 
 vsebujejo vitamine skupine B
 zagotavlja dobro prehrambeno vrednost



Trajnostna proizvodnja hrane

 Nova zavedanja o zdravem načinu življenja so pri ljudeh z drugačnimi etičnimi standardi, vzpodbudila
opustitev uporabe mesa.

 Gobe v pravilno pripravljenih izdelkih lahko popolnoma nadomestijo potrebe po mesu.
 Gobe so v nasprotju s prepričanjem ljudi izjemno hranilne, ne le začimba.
 Z izjemnimi prehranskimi lastnostmi in kvaliteto, lahko zagotavljajo polnovredne nadomestke mesa in

izdelkov. So superhrana!
 Proizvodnja gob je zaradi uporabe ostankov primarne kmetijske proizvodnje zelo učinkovita.
 „Odpadek“ pri proizvodnji gob je rodovitna organska snov, ki vsebuje 1/10 količine hranil mineralnega

gnojila.
 So trajnostne v vseh pogledih in imajo hiter življenski cikel (žetev skozi vse leto).



Gobe kot superhrana - vir beljakovin, 

esencialnih aminokislin ter mikrohranil

Povprečna hranilna vrednost Šitak

na 100 g RDA in %

Kalorije 182 kcal 9,1

Maščobe 2,83 g 4

Nasičene maščobne kisline 0,41 g 2,1

Ogljikovi hidrati 15,42 g 5,9

Proteini 23,73 g 47,5

Vlaknine 28,90 g n/a

Vitamin D 2,75 µg 55

Thiamin (B1) 0,25 mg 23

Riboflavin (B2) 2,30 mg 164

Niacin (B3) 20,40 mg 128

Biotin 10 µg 20

Pantotejska kislina 11,60 mg 193

Železo 5,5 mg 39

Cink 7,66 mg 77

Baker 1,23 mg 123

Selen 76 µg 138

(Povprečna vrednost 100g suhih gob.)



Učinkovitost pridelave gob, v primerjavi z ostalimi 
pridelki
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1) Nelson et. al. (2014); FAO 2016 „Climate change and food security”



„Stranski“ produkti proizvodnje

 GNOJILA – ORGANSKA VEZAVA DUŠIKA IZ PRIMARNE 

KMETIJSKE PROIZVODNJE

 BIOFILTRE, NADGRADNJA BIO- ČISTILNIH NAPRAV

 NARAVNE SNOVI ZA ZAŠČITO RASTLIN – „HITOZAN“

 IZOLACIJE

 GOBJE „USNJE“

 BIOPLASIKE IN RAZLIČNI BIOPOLIMERI



Pri uporabnih tehnologijah, ki jih razvijamo, so aktualni izzivi odprave okoljskih
bremen preteklosti, kot tudi zmanjšanje onesnaževanja v sedanjosti in
prihodnosti.

 Razgradnja ogljikovodikov (razlitja nafte in derivatov, sanacija gudronskih jam 
in podobnih ekoloških ‘‘bomb‘‘, ki ogrožajo življenski prostor in pitno vodo).  -
glivni encimi razgrajujejo nafto in ogljikovodike, nekatere tudi plastiko, 
predvsem slednje intenzivno iščemo v našem okolju.

 Čiščenje odpadnih industrijskih voda z glivami ali glivnimi encimi.

 Mikoremediacija – čiščenje onesnažene zemlje s polutanti kot so pesticidi, 
poliaromatski ogljikovodiki in težke kovine

 Uporaba gliv kot bioloških filtrov.

Okoljevarstvo



Bio izolacije - tehnologija prihodnosti
 Glivni micelij iz predelave gob, kot nova surovina za različne industrije – pakirni, konstrukcijski in

izolacijski materiali kot alternativa materialom, baziranim na naftni tehnologiji (npr. Ikea je ves
pakirni material pohištva zamenjala z gobjimi micelijskimi analogi polistirena).

 Potrebe po naravnih izolacijskih materialih bodo v prihodnosti zelo velike.

 Micelij različnih gliv ima izolacijske lastnosti vsaj 20 krat boljše kot „stiropor“ ali kamena volna, za
proizvodnjo katere potrebujemo ogromno energije.

 Proizvodnja bioizolacij je CO2 negativna, glede na to, da so surovine naravni materiali (les, žaganje,
slama, vlakna).

 Možni so vsi mogoči izdelki, trajnostnega značaja od tkanin, polimerov do bioplastik, ki se v okolju
razgrajujejo.

 Slovenija bi lahko s pravilnim pristopom postala, glede na površino in strukturo kmetijske
pridelave, vodilni proizvajalec izolacijskih materialov prihodnosti

https://www.buildinggreen.com



Naše okolje je izjemno obremenjeno z odpadnimi vodami, ki vsebujejo najrazličnejše snovi. Največji problem so, poleg plastike,
sintetične snovi, ki prehajajo v ekosistem in imajo izjemno dolgo dobo razpada ali pa sploh ne razpadejo. Z glivami lahko
dosegamo:

 razgradnjo plastike v okolju

 čiščenje odpadnih industrijskih voda z glivami ali glivnimi encimi

 mikoremediacija – čiščenje onesnažene zemlje s polutanti kot so pesticidi, poliaromatski ogljikovodiki in težke kovine

 uporaba gliv kot bioloških filtrov

Razbarvanje  sintetičnih  barvil Kongo rdeče in Malahitno modre, pri preliminarnem preizkusu različnih 

sojev gliv iz naše zbirke, v sodelovanju z Univerzo v Osijeku. 

Projekti v razvoju okoljevarstvo –
razgradnja sintetičnih barvil 



Malahitno zelena FuksinKristal violična

Razbarvanje  agarnih plošč s dodatkom različnih koncentracij (10 - 150 mg/L) sinteznih barvil 

malahitnega zelenila, kristal violeta, fuksina, metilenskoga modrila in kongo rdečega  po 14 (A) in

28 dneh (B) vzgoje 

T. Versicolor primerjavi  abiotsko  kontrolo.



Resasti bradavec

V razmislek 

Sinaptična vlakna 
človeških možganov



Prihodnost je sedaj (Arthur C. Clarke)

Hvala za pozornost!


