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• Toidukäitleja peab  tagama, et toit ja tootmine 
vastavad mikrobioloogilistele kriteeriumidele

• St mikroorganismide hulk ei ületa kehtestatud 
mikrobioloogilisi piirmäärasid / ei sisalda
mikroorganisme, mille haigusi põhjustavad omadused on 
tõestatud.

• Euroopa Liidus piirmäärad toiduainete 
mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta kehtestatud 
Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005

• Iga mikrobioloogilise kriteeriumiga ühendatud vastavad 
standardmeetodid



Indikaatormikroobid

Tootmiskeskkonna hügieeniseisundi ja sellega seonduva
toidu mikrobioloogilise kvaliteedi hindamiseks
• Enterobakterid
• Coli-laadsed
• Escherichia coli
• Pärm- ja hallitusseened
• Aeroobsed mikroorganismid
• Pseudomonas spp
• Bacillus spp.



TOIDU SÄILIMISAJA MÄÄRAMINE
II OSA

Mikrobioloogilised  näitajad toidugruppide 
kohta 

https://toiduteave.ee
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Näide



Kuid: mikroobid ei hooli määrustest

• Tõusutrendis mikroobid, mis pole otseselt
terviseohtlikud, aga
• põhjustavad soovimatuid muutusi toidu kvaliteedis,
• mõjutavad toidu säilivusaegu 

↓

Ressursside raiskamine

• on takistuseks ekspordile, 
• eriti kolmandatesse riikidesse, kus on kehtestatud 

erinevad nõuded toidu mikrobioloogiliste 
kriteeriumite osas.

• Mainekahju
• Võivad teatud tingimusel olla terviseohtlikud



Gram-negatiivne rühm:  
perekonnad Acinetobacter, Achromobacter, Alcaligenes, 
Flavobacterium, Moraxella, Photobacterium ja Psychrobacter. 

Töötlemisjärgne saastumine : gram-negatiivsed psührotroofid 
(enterobakterid, sh Citrobacter, pseudomonaadid, Acinetobacter 
Flavobacterium)

Gram-positiivne rühm:
perekonnad  Brevibacterium, Brochothrix, Corynebacterium ja 
Micrococcus.  

Nagu gramnegatiivse rühma puhul, kipuvad need mikroobid 
olema seotud jahutatud valgulise toiduga ja piimatoodetega.





Psührotolerantsed ja psührofiilsed bakterid

• Allikas: muld, vesi, loomsed ja taimsed materjalid. 

• Loomasööt (nt rohi, hein)  võib sisaldada üle 108 PMÜ grammi 
kohta 
• Loomasööda saastumine: väetamine,

• Allapanu   keskmiselt 109 PMÜ grammi  kohta

• Vesi: veest pärinevad  psührofiilsed bakterid

• Lüpsiseadmeid, mahutid ja piimatankid - peamised 
saasteallikad



Piimatööstuses ensümaatilist riknemist põhjustavad
ensüümid pärinevad

Pseudomonas, 
Clostridium, 
Arthrobacter, 
Microbacterium, 
Streptococcus, 
Corynebacterium, 
Flavobacterium, 
Acinetobacter,
seltsi Bacillales perekonnad (Bacillus, Paenibacillus ja
Viridibacillus).



Psührotroofsed, kasv  +4  kuni +36 ° C . 
Kergesti hävitatavad puhastusprotseduuriga 
Termoresistentsed rakuvälised ensüümid elavad edasi ja
põhjustavad piimatoodete riknemist, sh UHT piima riknemist
taluvad
Ensüümiaktiivsus säilib  ka  + 2 ° C juures 

Pseudomonas spp

Termoresistentsete ensüümide optimaalne 
sünteesitemperatuur:  + 20 …+ 30 ° C, 

Süntees toimub ka madalamal temperatuuril 
Nt rakuvälise proteaasi tootmine  Pseudomonas fluorescens
poolt +5 ° C juures on ca  55% temperatuuril +20 ° C toodetust



Pseudomonas spp

Ekstratsellulaarsed
• termoresistentsed proteolüütilised ensüümid  

• viskoossuse suurenemine  piima venimine 
• geelistumine
• kibe maitse 

• lipaasid: rasvade hüdrolüüs,  rääsumine
• estrid (3-metüülbutanool, etüülbutüraat jt) ja alkoholid (2-

etüülheksanool) puuviljalõhn piimatootes 
• Jt lenduvad ühendid 

• ketoonid
• väävliühendid



Perekond Pseudomonas
Pseudomonas fluorescens grupp

Liik P. antarctica (sp nov 2004, jääst)
P. brenneri (sp nov 2004, mineraalveest)
P. gessardii (sp nov 1999, mineraalveest)
P. orientalis (sp nov 1999, allikaveest)
P. libanensis (sp nov 1999, allikaveest)
P. synxantha

Pseudomonas aeruginosa
P. alcaliphila (sp nov: 2001, mereveest)
P. composti (sp nov: 2011, kompostist)
P. kilonensis (sp nov: 2001, põllumullast)

P.  aeruginosa
P. alcaliphila
P. antarctica 
P.  brenneri
P. composti
P.  fluorescens
P. frederiksbergensis
P. gessardii
P kilonensis
P. koreensis
P. libanensis
P. mandelii
P. orientalis
P.  proteolytica
P.  putida 
P. synxantha
P.  tolaasii

Piimatoodete riknemist põhjustavad põhiliselt
Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa ja P. putida

P.  fluorescens juustu siniseks värvumine



Acinetobacter spp

Hea ensümaatiline „relvastus“ 
• sh proteolüütiline
• tugevalt lipolüütiline aktiivsus

Toidupatogeenid, harva seostatud kõhulahtisusega
On leitud ka  Shiga toksiini-sarnase toksiini tootvaid isolaate

Toidus leitud enim
A. lwoffi, 
A. junii
A. johnsonii.

Acinetobacter lwoffi
Oportunistlik patogeen, sh mitte-H.pylori gastriit
Vähenõudlik, 
Suudab ainsa energiaallikana kasutada  mitmesuguseid substraate
Väga hea biokile tekitaja, armastab veetorusid
Väga vastupidav desinfektsioonivahenditele, kiiritamisele ja 
kuivatamisele.



Psychrobacter sp

Eoseid mitte moodustavad aeroobsed kokobakterid

• Vastupidavad sanitatsioonile
• Võimelised kasvama 

temperatuurivahemikus –10 ° C kuni + 42 ° C.

Aeroobne riknemine
Toodavad proteaase, esteraase, lipaase ja
dehüdrogenaase



Pinnases, vees,  tolmus, naha mikroflooras,
Toorpiimas ja piimatoodetes. 
Juustude pinnamikrobiootas

Micrococcus luteus 

Võimelised kasvama kuni 20% NaCl juuresolekul, 
Kasv temperatuuril 4 kuni 44 ° C 
Kasv pidurdub  pH väärtustel alla 5,5 
Termoresistentne, talub suuri UV-kiirguse doose

Suudab jääda soikeseisundisse eoseid moodustamata
Suudab toota äädikhapet  ja propanooli



Laktoosi kiire 
fermentatsioon 

Atüüpilised
(laktoosi aeglane fermentatsioon)

Laktoosi  ei fermenteeri
glükoos (CO2)+hape

laktoos  CO2 +hape

Enterobakterid 



Klebsiella pneumoniae

Tugev limatekitaja. Biokile
Haiglainfektsioonid ja toidumüristused. 

Seostatakse ka kliinilise  mastiidiga
Saastunud allapanu → nisade saastumine →  mastiit
Pastöriseerimise järgne saastumine

Toidu riknemine: lima, tekstuurimuutused, gaas, kibe 
maitse



Enterobacter bugandensis

2016 vastsündinu sepsisepuhang
Coli-bakter
Laktoosi kiire fermentatsioon  CO2 + hape
E. bugandensis väga virulentne 
Teadaolevalt perekonna Enterobacter kõige
patogeensem liik

Raoultella ornithinolytica
(Klebsiella ornithinolytica) 
Biogeensete amiinide tekitamine valgurikastes
toodetes



Citrobacter freundii
Avastati 1932

Omandatud virulentsusfaktorid :
• Baktereemia ja süsteemsete infektioonide korral leitud

endotoksiin (lipiid A)  - võib põhjustada mh palavikku, tugevat
kõhulahtisust.

• Ägedat gastroenteriiti põhjustavatel tüvedel leitud
tsütotoksiine kuumalabiilne (LT) ja/ või kuumuskindlad (ST), mis   
sarnased E. coli toksiinidega 

• Kõhulahtisusega seotud Shiga-sarnased toksiinid,
• Kooleratoksiini sarnased

Immuunpuudulikkusega patsientidel infektsioonid seotud kõrge
suremusega

Potentsiaalne toidupatogeen

Citrobacter spp



Hõimkond Actinobacteria

Klass Actinobacteria

Selts Corynebacteriales

Sugukond Corynebacteriaceae

Perekond Corynebacterium

Corynebacterium spp

Gram-positiivsed aeroobsed pleomorfsed
pulkbakterid
Ca 110 liiki
Fakultatiivselt anaeroobne.

Saprofüüdid, 
Naha mikrobioota osa,  
Taime – ja loomsed patogeenid (sh C diferia). 
Mastiiditekitajad (C. bovis, C. mastitidis)

Biotehnoloogiliselt olulised liigid (aminohapped, 
glutamaat, karotenoidid)



Corynebacterium spp

Optimaalne pH  5,5 ..6
Taluvad kuni 16% NaCl
Hea kuumataluvus (30 min 65oC)
Enamik liike toodab happeid

Mittepatogeensed liigid toorpiimast ja toorpiimatoodetes
Limasjuustude pinna mikrobiootas

Corynebacterium casei
Corynebacterium confusum: redutseerib nitraate
Corynebacterium flavescens: atsetoini tootmine
Corynebacterium frankenforstense sp nov 2013
Corynebacterium lipophiloflavum
Corynebacterium stationis



B. cereus,
B. mycoides, 
B. pseudomycoides, 
B. thuringiensis, 
B. weihenstephanensis, 
B. toyonensis, 
B. anthracis

Bacillus spp omab EL-s EFSA QPS staatust
v.a Bacillus cereus grupp

Bacillus spp

• Teised liigid valdavalt seotud  toidu riknemisega 
• Kuid suudavad toota ka termostabiilseid ja termolabiilseid  

toksiine  

EFSA Journal 2017;15(3):4664



Bacillus spp

Võime kasvada väga laias temperatuuri-vahemikus: 1oC … 70oC

Biokeemiliselt aktiivsed, lai spekter ensüüme
– proteinaasid, lipaasid, amülaasid fosfolipaasid,  

Toorpiimas  domineerivad mesofiilsed psühro- ja
termotolerantsed liigid: B.licheniformis, B. pumilus  ja B. subtilis

• Kibedus:  letsitinaasi aktiivsus rasvakuulikeste fosfolipiididele
(eriti + 7 °C … + 8 °C juures)

• Kalgendumine (sweet curdling):  proteaasid
• Nitraate redutseerimine nitrititeks
• Värvimuutused : 
Nt Bacillus cereus grupp: ricotta  roosaks



Paenibacillus
(ladina k: "pea-aegu batsill“)

Hõimkond Firmicutes

Klass Bacilli

Selts Bacillales

Sugukond Paenibacillaceae

Perekond Paenibacillus

Laialt levinud: huumuserikkas mullas, risosfääris, taimsel 
materjalil, vees, kliinilistes proovides.  Putukate patogeenid

Algselt kuulus perekonda Bacillus,
reklassifitseeriti   1993 eraldi perekonnaks.   

Fakultatiivsed anaeroobsed endospoore moodustavad Gram-
positiivsed bakterid



Kurikuulsad piimatoodete kvaliteedi rikkujatena, 
Paljunevad toorpiima säilitamisel +10 ° C

- endospoorid taluvad hästi ekstreemseid tingimusi: 
kõrge kuumus, rõhk, biotsiidid ja UV-kiirgus, jäävad ellu 

pastöriseerimisel, sh UHT töötlusel 

Toorpiima saastumise allikas laudas: silo jt söödad, allapanu

Paenibacillus spp



Sülemlemine

Paenibacillus vortex

Shklarsh wet al., 2012



Shklarsh wet al., 2012

Esimese ja kolmanda pildi vahe 50 s

Esimese ja kolmanda pildi vahe 44 s



Paenibacillus amylolyticus

Võimeline kasvama  anaeroobselt
Kasvuoptimum 28- 37 ° C , 
Miinimum :  10–15 ° C, 
maksimumid  40–45 ° C
ei kasva 50 ° C 

pH 4.5 kuni 9.0, optimum pH 7
Kasv inhibeerub NaCl > 2%



Paenibacillus amylolyticus

• Elab üle kuumutamise 
• Happe tootmine erinevatest suhkrutest sh sahharoos, laktoos, 

glükoos, galaktoos, fruktoos, inuliin
• Gaasi ei tekita  
• Redutseerib nitraate nitrititeks
• Proteaasid, lipaasid, fosfolipaasid
• Hüdrolüüsib tärklist 

Piima sh pastöriseeritud piima  kalgendumine (sweet curdling)
maitse ja lõhnavead



Gram-negatiivsed pulkbakterid. 
Ca 130 liiki 
Liikuvad ja liikumatud 
Psührofiilsed, psühhotolerantsed, mesofiilsed,
Halofiilsed, halotolerantsed või tundlikud NaCl suhtes 
tundlikud

Flavobacterium spp

Hõimkond Bacteroidetes

Klass Flavobacteriia

Selts Flavobacteriales

Sugukond Flavobacteriaceae

Perekond Flavobacterium



Flavobacterium spp

Mulla ja magevee mikroob, leidub kalade patogeene
Toorpiimas ja piimatoodetes

Võimelised tootma  pastöriseerimisele vastupidavaid 
rakuväliseid ensüüme 

→ piima ja piimatoodete psührotroofe riknemine   
Lipolüütililine ja proteolüütiline aktiivsus.
Kibe maitse (fosfolipaasid); 
Lipolüüsi   tulemuseks on rääsunud-, võihappe-, mõru, seebi- ja 
kootav kõrvalmaitse või lõhn
Nitraate redutseerimine nitrititeks
Agarolüütiline toime

Flavobacterium saccharophilum



Toidu käitlemiseks ja töötlemiseks kasutatavate 
seadmete pinnad on sekundaarse mikroobse saastuse 

põhiallikateks. 



Biokile – limakihiga ümbritsetud mikroorganismide kooslus
Biokile tekib piirpindadele (vesi vs tahke, õli vs tahke, õli vs
vesi )
Kuni 96% biokilest koosneb veest, kuivadel pindadel ca 2…5%

Biokile fosiilid: 3,2 miljardit aastat tagasi
Ellujäämise strateegia
Kaitse:  biokile moodustumine stressireaktsioonina
Soodsamad eultingimused



Piim peale 1. baktofuugi: Piim peale 2. baktofuugi:

Carnobacterium maltaromanticum
Corynebacterium frankenforstense
E. coli
Enterococcus sulfureus
Hafnia alvei
Kocuria kristinae
Rothia amarae
Raoutella terrigena
Staphylococcus aureus
Serratia liquefaciens
Streptococcus dysgalactiae
Str equinus
Str. uberis

Acinetobacter junii
Carnobacterium divergens
Carnobacterium maltaromanticum
Corynebacterium confusum
E. coli
Enterococcus sulfureus
Hafnia alvei
Klebsiella oxytoca
Kocuria spp
L. parabuchneri
Lactococcus lactis
Pseudomonas synxantha
Serratia liquefaciens
Staphylococcus aureus
Str. dysgalactiae
Str equinus

Tooraine



Piim pastöörist

Pseudomonas brenneri
P. gessardii
P. orientalis
P. fluorescens
P. mandelii 
P. frederiksbergensis

Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus salivarius ssp thermophilus
Streptococcus uberis

Bacillus altitudinis 
B. licheniformis
B pumilus
B. simplex
B. subtilis
Brachybacterium nesterenkovii
Paenibacillus spp

Candida spp
Lactococcus spp.



Tooraine



Vesi 
Piimatööstus kasutab  kuni 60 liitrit vett 1 kg piima töötlemiseks 
(peamiselt  CIP) 

Toitained + niiskus
Orgaanika ladestumine, rooste

Seisva veega “surnud tsoonid” 
Mahutid
Sõelad, torud, pesuotsikud

Pesu- ja desovahendid  + kõrge temperatuur
→ lõhuvad  kummi hendeid     

Mikroskoopilised praod 
→ ideaalne kinnitumiskoht  mikroobidele



Veest pärnevad psührofiilsed mikroobid
(Pseudomonas sp, Achromobacter sp, Alcaligenes sp, 
Flavobacterium sp)
vähe aga 

• plahvatuslik kasv jahutatud toorpiimas 
• agressiivsed rakuväliste ensüümide tootjad   

Mikroobide hulga määramine vees, 
sh loputusvees, CIP vees



Loputusvesi 

Acinetobacter spp
Aeromonas bestiarum
Aeromonas salmonicida
Bacillus pumilus
Brachybacterium nesterenkovii
Candida lambica
Citrobacter braakii
Enterococcus faecalis
Exiguobacterium sp
Flavobacterium saccharophilum
Flavobacterium aquidurense
Kocuria marina
Lactobacillus paracasei
Lactococcus lactis
Leuconostoc lactis
Leuconostoc mesenteroides

Microbacterium spp
Microbacterium liquefaciens
M.maritypicum
Micrococcus luteus
Moraxella spp
Moraxella osloensis
Rahnella aquatilis
Pseudomonas libanensis
P. antarctica
Staph.epidermidis
Staphylococcus warneri
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus hominis
Stenotrophomonas sp
Tsukamurella spp
Yersinia intermedia



Meneses et al., 2016

Vee taaskasutamine



1 µm = 0,001 mm



NB! “uued” seadmed



Proteolüütiliste ensüümide toime: 
• valkudest ja mineraalidest koosnevate ladestuste teke  

soojusvahetite seintel, 
• soojusülekande efektiivsuse vähenemine
• bakterite ebapiisav hävimine 

 biokile tekke soodustamine

UHT puhul

Eosed seadmetel on üheks biokile tekke allikaks
Saastavad   iga uue piimapartii, mis tootmisliinis liigub 



Juustuvorm
Bacillus spp.
Bacillus cereus

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus paracasei

Micrococcus spp.
Psychrobacter sp
Psychrobacter alimentarius

Staphylococcus spp
Staphylococcus equorum
Staphylococcus vitulinus
Staphylococcus warneri

Juustulaud
Acinetobacter spp
Acinetobacter johnsonii
Micrococcus luteus
Enterobacter spp.
Klebsiella oxytoca
Lactococcus lactis
Rothia endophytica

Juustu giljotiin
Kocuria palustris 
Leuconostoc mesentoroides
Psychrobacter sp
Psychrobacter alimentarius



Juust

Bacillus altitudinis
B. pumilus
B. licheniformis
Candida parapsilosis
Enterococcus faecium
Klebsiella oxytoca
Lactococcus lactis
Lactobacillus curvatus
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus 
Lysinibacillus spp.
Micrococcus luteus
Staphylococcus epidermidis



Erinevate bakteriliikide seondumisjärjestus mõjutab
biokile koostist.

Initsiaatormikroobid
• Esmaselt seonduv populatsioon võib muuta pinna 

omadusi, 
• Hilisemad tulijad saavad kinnituda, agregatsioon

• suureneb biokile stabiilsus 

Marchand et al., 2012 Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety



Quorum sensing
Infovahetus bakterite vahel

Mikroobide suhtlemine signaalmolekulide  abil, tegevuse 
koordineerimine (kinnitumine, limakapsli teke, biokile küpsemine
ja levimine, stressivastus, jm)

Ainevahetuse  kooridneerimine koloonias olevate 
mikroobirakkude vahel, kooslus käitub nagu hulkrakne organism.

Kriitiline mass = 
„Biokile programmi” aktiveerimine

- suure hulga geenide ekspressioon.



Kui palju mikroobe võib olla biokiles?
„kohev, heas toonuses“ mitmekihiline biokile: 
108 PMÜ/cm2

keskmine: 101- 105 PMÜ/cm2



Sama mikroobiliik ehitab biokile üles erinevalt, 
sõltuvalt saada olevatest toitainetest ja 
tingimustest



Yan et al., 2019Vaatevälja suurus 41.5 mm × 27.7 mm



1. osa: Vaatevälja suurus 41.5 mm × 27.7 mm
2. osa: Vaatevälja suurus 50.2 mm × 33.3 mm

Yan et al., 2019



Faas
1 Planktooniliste rakkude 

esmane, pöörduv 
kinnitumine

rakud log–faasis, Van der 
Waalsi jõudude ületamine

kestab sekundeid

2 Pöördumatu kinnitumine kestab minuteid
3 Küpsemine I mikrokolooniate 

moodustumine
kestab tunde/päevi

4 Küpsemine II struktuuride moodustumine,
kanalid toitainete liikumiseks

kestab tunde/päevi

5 Rakkude vabanemine kestab päevi ja kuid

Biokile areng
Uute niššide koloniseerimine



Desoaine: mõju mikroobdele 
ei toimi igast küljest 

Limakiht  (aeglustab desoaine diffundeerumist)

Tugev  stressivastus

Püsirakud

Vastupidav
tsoon

CBE Image Library by the Center for Biofilm Engineering at Montana State University



Yan et al., 2019 Vaatevälja suurus: 73.0 mm × 48.3 mm.

Biokile vallandumine pesu ajal 



Laboris testitud biokile vastased meetodid
• Toredad, innovaatilised
• Sageli ebapraktilised (tööstuslik rakendatavus

keeruline, kallis)
• Testimiseks kasutatakse ühte – kahte

mudelmikroobi

Paraku on biokile mitmete liikide  kombinatsioon, 
mille vastupanuvõime  on mehaanilise töötlemise 
ja keemiliste desinfitseerimisvahendite suhtes 
suurem suurem kui üksikliikidel   



Roheline  mõtlemine: 

• Ensüümid: väga suur spetsiifilisus. 
• Biokile maatriks on heterogeenne –

• vaja ensüümide kombinatsiooni, 
• võimalikud inhibiitorid?

• Bakteriotsiinid (nisin, lacticin, pediocin): 
• ohutus, 
• “võidurelvastumine”- kiireresistentsuse teke  vs

uute ühendite  turuletoomine



• Osoon: tugev  toime, ebastabiilne molekul
• Ultrasonikatsioon (≥20 kHz): 

• tõhus endospooride hävitamiseks, 
• tungib pragudesse-lõhedesse, 
• ei likvideeri biokilet täielikult

• Bakteriofaagid:  
• vs muteerunud bakterid = resistentsus, 
• Faagidega ülekanduvad AMR geenid / 

virulentsusfaktorid
• eetilisus, 
• seadusandlus



Efektiivne puhastusprotseduur:

Puhastamine ja desinfitseerimine → kindlas järjekorras
toimuvad tegevused

https://toiduteave.ee



Tõhusust mõjutavad  mitmed tegurid 
(bioklie olemus, to, desoaine ja selle voolukiirus, kontaktaeg, 
sagedus....)



Tööstuse siseselt 

Tööstuses stabiilsed tingimused (temperatuur, niiskus,
toitained), sama stress.

• Pastöriseerimise-järgseks saasteallikaks on tööstuse-
omased tüved.

• Biokiles liigiline mitemekesisus suurem kui toorainest
tuleneval saastusel



Stressivastus

Bakterid on kiired kohanejad

Korduv stress suurendab bakteri  vastupidavust järgnevale 
samale stressile 
- aitab paremini taluda erinevaid stresse (nt füüsiline  ja 

keemiline stress)

→ Mikroobiraku ja spooride ainevahetuse ümberkõlastamine



Sinine valgus 
või ATP bioluminestsentsanalüüs

• Bioluminestsents tekib ensüüm lutsiferiini 
reageerimisel hapnikuga 

• Reaktsiooniks vajalik energia saadakse ATP-st
ATP + lutsiferiin/lutsiferaas → AMP + PP + helendus

• Bioluminestsents on iseloomulik nii mikroobidele kui 
ka toidujäätmetele, 



• Probleemsete kohtade kiirtuvastus 
• Kinnitus pindade puhtuse kohta in situ  
• Tuvastab orgaanilist päritolu (k.a nähtamatu) 

mustust sh desinfitseeritud pindadel
• Tulemus sõltub pinna saastumise olemusest
• Tulemused  ei korrelleeru alati mikrobioloogilise 

analüüs tulemustega 



Saastemikroobid on ellujääjad, kohanejad:   
• Külma – ja kuumataluvus sama-aegselt
• Võime  kasvada  erineva O2 sisalduse juures (aeroobselt,  

anaeroobselt)
• Halotolerantsed  /hea NaCl taluvus /

• Head limatekitajad  biokile
• Lai skaala ensüüme, 

• mis võimelised tegutsema ka väga madalatel/kõrgetel
temperatuuridel  toidu riknemine

• Võimalik patogeensus. 
• Võime omandada virulentsusfaktoreid
• Ab resistentsust 

• Esile tõusnud uued liigid, mille kohta infot vähe

Aja küsimus, millal seadusandluse huvirobiiti jõuavad

Kokkuvõtteks



Aitäh!


