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Pierwsze doświadczenia z wykorzystaniem wysokiego
ciśnienia do inaktywacji bakterii przeprowadzono już
w 1895 i l899 r. Największe jednak zainteresowanie tą
tematykąprzypada dopiero na lata dziewięćdziesiaJe XX w.
Wysokie ciśnienie stosuje się już na sl<alę przemysłową do
przedłlżania trwałości niektórych produktów spozyw-
czych, Prowadzone są równiez badania nad rozszerzeniem
zakresu praktycznego wykorzystania wysokiego c iśn i enia
nie tylko w technologii żywności, ale równiez w przemyś-
le fannaceutycznym, biotechnologii i medycynie,

Ciśnienie działa natychmiastowo i rownotnienrie nie-
zależnie od wielkości i geometrii probki. Na ogół związl<i
o rnałej masie cząsteczkowej, wśród nich substan cje zapa-
chowe, barwniki i biologicznie aktywne składniki, w tym
witaminy pozostają nienaruszone. Moze to pozwolić na
zastosowanie podwyzszonego ciśnienia do rł,yjaławiania
środków fannaceutyc zny chwrazliwych na działanie pod-
wyzszonej temperatury. Wysokie ciśnienie niszczy właści-
wości chorobotwórcze niektórych bakterii i wirusów, co moz-
na wykorzy stać przy wytwarzaniu szczepi on ek (24, 29).

Nowe mozliwości utrwalania materiału biologicznego
stwarza wykorzystanie wysokich ciśnień w temperafurach
ujemnych. Wpływ wysokiego ciśnienia na przejścia fazo-
we rł,ody moze być wykorzystany nie tylko do inaktyłvacji
mikloorganizmów, ale równiez do szybkiego zan,tażania
materiału (pressure-assisted-freezing), szybkiego rozmra-
zania (pressure-assisted-thawing) lub utrzymywania ma-
teriału w stanie nlezamrożonym w temperaturze do -ż2"C.
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Review

Nie wyklucza się wykorzystania tej techniki do przecho-
wywania materiału biologicznego, w tym nawet organów
w stanie niezmienionym, przy stosowaniu ciśnień nie
uszkadzających stnrktur komórkowych, ponizej 30 MPa (32),

Wpływ na baktetie
Komórki wegetaĘwne. Bakterie Gram-dodatnie gene-

ralnie są bardziej oporne n a oddzi aĄ.wanie ni ekorzystnych
czynnikow, w tym podwyzszonego ciśnienia od bakterii
Gram-ujemnych. Wynika to z różnic budowy ich ściany
komórkowej (2). Zmniej s zenie lj czebn ości popul acj i bal<-
terii Gram-ujemnych o 4 rzędy logarytmiczne rnozna uzy-
skać stosujap ciśnienie do ok. 300 MPa. Natorniast aby
oslągnąć ten sam poziom inaktywacji bakterii Gram-do-
datnich, należy uzyć ciśnienia od 400 do 600 MPa (1).
Wśród bakterii Gram-ujemnych występują także szczępy
o szczególnie duze.j opomości na działanie wysokiego ciś-
nienia. Na przykład szczep E.scJlerichia coli O15J:HJ ma
podobną oporność jak Gram-dodatnie ziarniaki Staphylo-
coccLts aLlreus (13), Bakterie ciepłooporne są zazwyczaj
stosunkowo mało wrazliwe na działanie wysokiego ciśnie-
nia, Istniejąjednal< pewne wyjątki. Sa lmonel la seftenberg
]] 5W, najbardziej ciepłoopomy szczep rodzajl Salntonel-
la, jestbardziej wrazliwy na działanie ciśnienia liżwraż-
liwa na ciepło Salmonella typhimurittm ATCC 1136 (16).

Przeżyw alność w warunkach podwyzszonego ciśnienia
zależy równiez odfazy wzrostLl bakterii. Konrórki będape
w fazie logarytmicznej są bardziej wrazliwe na działanie
ciśnienia rriż komórki znajdrrjące się w fazie stacjorrarnej
(2l). Smierć bakterii pod wpływem działania Óiśnienia
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Effect of high plessute on miDloorganism§
Summary

High pressure technique has been used wide|y in industry for preserving various food products. Horvever,
many studies are still being carried out to search for ways to broaden the range of applying high pressure
technique in food and pharmaceutica| industries, biotechnology and medicine. The extent to which micro-
organisms are inactive under high pressure depends on the microbial species, their physiologicaI state, pH and
composition of media, as well as on the parameters of the process. Variations in the sensibility of micro-
organism to high pressure appear even amongst strains belonging to the same species. Gram-negative
bacteria and cells in the exponential phase of growth are usually more sensitive than Cram-positive bacteria
and cells in the stationary phase of growth. Decreasing pH usually enhances the bacteriostatic efTect of high
pressure. Bacterial §pores are far more resistant to high pressure than vegetative cells and can survive under
a pressure of over 1000 MPa. Vegetative forms of most species of yeast and molds are inactivated even at about
200 MPa. Ilowever, ascospores of moulds are not destroyed by pressure higher than 600 MPa. The bacterio-
static effect of pressurization depends more on the magnitude of pressure and temperature than on the length
of pressure treatment. Microorganisms are more resistant to high pressure at 20+35 oC than above and below
this temperature range. Oscillatory pressure is more effective in inactivating microorganism than continuous
treatment.
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następuje m.in. wskutek uszkodzenia błony komórkowej.
W przeciwieństwie do komórek w logarytmicznej fazie
wzrostu, komórki pochodzape zfazy stacjonarnej sązdol-
ne do naprawy uszkodzeń wy,wołanych działaniem ciśnie-
nia (2 1).

Rożnice wrazliwości drobnoustrojów na działanie wy-
sokiego ciśnienia występują także wśród różnych szcze-
pow tego samego gatunku, lecz tylko wtedy, gdy znajdują
się one w stacjoname1 fazie wzrostu (1,21). Mogą one
rł,ynosić nawet 7 rzędów logarytmicznych (1). Róznice te
mogą sięjednak zmieniaćw zależności od wielkości dzia-
łającego ciśnienia ( l 4).

Na przezywalność bakterii pod wysol<irn ciśnieniem
wpływa tez temperatura hodowli. Wyższa temperatura
zrnniejsza wrazliwość komórek znajdujących sięw stacjo-
namej faziewzrostu, a zwiększa wrazliwość komórek w fa-
z ie l o garytm icznej . W efekc ie p o głęb iaj ą s ię r óżnice w r aż-
liwości pomiędzy komorkami z obufaz wzrostu (l5).

P rzetrwalniki. S ą one znacznte bar dziej oporne na dzia-
łanie podwyzszonego ciśnienia od komórek wegetatyw-
nych i mogąprzeżyć nawet pod ciśnieniem wyzszym od
1000 MPa ( 18). Inaktywacjaprzetrwalników w warunkach
wysokiego ciśnienia zachodziw dwóch etapach. Najpierw
c i śni enie wyłvołuj e ki ełkowanie przetrwalników, a dopie-
ro w następnym etapie powoduje śmierć wytworzonych
fonn wegetatywnych. Stopień inaktywacji bakterii prze-
trwalnikujapych jest tym większy, im więcej przetrwalni-
ków ulegnie procesowi kiełkowania ( l 7). Przejścię z for-
my przetrwalnikowej do wegetatywnej następĄe jlżprzy
ciśnieniu mniejszym od 100 MPa, Iecz to ciśnienie nie wy-
starcza do zniszczenia wszystkich komórek wegetatyw-
rrych. Wyzsze ciśnienie, od 200 do 300 MPa, ogranicza
kiełkowanie przetrwalników i nie zwiększa liczby zabi-
tych komórek. Działanie ciśnienia 300-400 MPa ponow-
nie intensyfikuje kiełkowanie przetrwalników i powoduje
śrni erć wytworzonych komórek wegetatywnych. Powyzej
400 MPa stopień inaktyłvacji jest mniejszy niż przy 300-
-400 MPa, ponieważ ciśnienie hamuje aktywnośc enzy-
mow uczestniczących w kiełkowaniu przetrwalnikow ( 1 8).
Zatenl naj wi ęk sz ą inaktywacj ę b akteri i przetr-wal n i k uj ą-
cych osiąga się poprzez zastosowanie umiarkowanie wy-
sokiego ciśnienia w zakresie od 300 do 400 MPa lub tez
poprzezzapoczaJkowanie kiełkowania przetrwalników pod
wpływem ciśnienia 100 MPa, a następnie zabicię powsta-
łych form wegetatywnych działaniem ciśnienia około
600 MPa.

Poprzez działanle samego ciśnienia w temp. 20-25"C
nie mozna osiągnąć całkowitej inaktywacji przetrwalni-
ków, Jednakze kiełkowanie oraz inaktywacja przetrwalni-
ków pod wpĘwem działania wysokiego ciśnienia w za-
kresie od 300 do 400 MPa zwiększasięwraz ze wzrostem
temperatury od 25'C do 75'C. Dzięki temu stopień inak-
tywacji bakterii przetrwalnikujących nożna równiez
zwiększyć poprzez wstępne ogrzewanie zawiesiny prze-
trwalników, a dopiero w następnym etapie poddanie ich
działaniu ciśnienia. Tak więc, poprzez połączone działa-
nie ciśnienia i temperatury lub innego czynnlka, można
o s iągać zŃożony stopień inaktywacj i przetrwalników ( 1 7 ).

Ciepłooporność przetrwalników bakteryjnych nie za-
wsze wiąze się z opornościąna działanie ciśnienia. Bacil-
lu.,s megateriutll IAM l 166 jest ok, 3 razy bardziej ciśnie-
niooporny niż najbardziej ciepłooporny szczep Bacillus

s tearothermophilus IAM 1 2043 (19). Także przetrwalniki
powstające w róznych temperaturach różnią się wrazliwoś-
ciąna działanie wysokiego ciśnienia. Przetrwalnlki B aci l -
lus cereus,wytwarzane w temp. 20oC, sąbardziej opome na
inaktywacj ę pod wp\rvem wysokiego ciśnienia od przetrw al-
ników powstających w temperaturach 30"C i 35"C (ż7).

Wpływ na dtożdże i pleśnie

Wrażliwo ś c organizmów eukari otycznych na działanie
podwyzszonego ciśnienia jest większa niz organizmów
prokariotyc zny ch. Więk szo śc gatunków we getatywnych
form drozdzy i pleśni ginie już pod wpływem ciśnienia
powyżej 200 MPa. Jednakże ciepłooporne gatunki sąbar-
dziej oporne nadziałanie ciśnienia (20).

Opornośc niektórych szczepów drożdży na niekorzyst-
ne czynniki, takie jak dzińanie ekstremalnie niskiej bądź
wysokiej temperatury czy toksycznych substancji wynika
min. z wytwarzaniaprzez komórki trehalozy. W komór-
kach drożdży poddanych działaniu ciśnienia stwierdzono
równiez obecność tego cukru. Działanię ochronne przy-
puszczalnie wywierają także białka szoku termicznego
Hsc70 i Hspl04. Geny ssbl i ssb2 syntetyzujące te białka
są aktyrvowane m.in. wskutek wzrostu ciśnienia (6,1).

Ascospory dr ożdży S a c c ha ro my c e s c erev i s i ae posiada-
j ą podobną opomość na działanie wysokiego ciśnienia j ak
komórki wegetatywne bakterii (34). Natomiast ascospory
pleśni przeżywajądziałanie ciśnienia powyzej 600 MPa.
Ciśnieniowa inakĘwacja ascospor pleśni moze być zwięk-
szonapoprzez pobudzenie ich do kiełkowania w procesie
cieplnej aktywacji, je dnakże tylko wówczas, gdy oba pro-
cesy następuj ą bezpośrednio j eden po drugim. Z kolei asco-
spory które weszły juz w fazę kiełkowania, są bardziej
oporne na działanl,e ciśnienia niż spory zaktywowane.
Większa stabilnośc kiełkujących ascospor wynika pfaw-
dopodobnie z produkcji białek szoku termicznego i dużej
ilości węglowodanów (3).

Wpływ na wilusy
Wirusy, które atakująorganizm człowieka, z reguĘ cha-

rakteryzują się większą wrazliwościąna działanie wyso-
kiego ciśnienianiżwirusy wywofujące choroby roślin, np,
wirus mozaiki tytoniowej (31). Ciśnienie inaktywujące
większość ludzkich wirusów wynosi 300 MPa-600 MPa.
Wirus oprys zczkiludzl<lej jest inaktywowany w temp .25"C
po działaniu ciśnienia 300 MPa (l2). Poliowirusy, których
materiałem genetycznym jest RNA, sąbardziej oporne na
działanie podwyzszonego ciśnienia niz adenowirusy (9).
Inaktywacja wirusów pod wpływem ciśnienia jest spowo-
dowana zniszczęniem kapsydu poprzez j ego dysocj acj ę.
Po działaniu ciśnienia 160 MPa dysocjacja kapsydu jest
odwracalna w 90oń. Wzrost ciśnienia do 200 MPa wyrvo-
łuje juz nieodwracalne zmiany, natomiast obecność NaCl
i MgCl, w środowisku ogranicza dysocjację kapsydu do
10%o, aŚkutki ciśnienia sąodwracalne (12).

Wysokie ciśnienie możebyć wykorzystywane do pro-
dukcj i szczep ionek, np. : przeciw chorobom wywoływanym
przez wirusy z rodziny Picornaviridae, które dostają się
do organizmupTzez przewód pokarmowy. Zbudowane są
one z RNA, który jest otoczony kapsydem złożonymz60
kopii czterech róznych białek: VPl,VP2,VP3 i VP4. Pod
wpłyłvem podwyzszonego ciśnienia i ujemnej temperatu-
ry następuje rozpadkapsydu wirusa naposzczególne kap-



s omery pr zy c zy m bi ałka VP 1, VP 2,Y P 3 nadal s ą zw iąza-
ne z RNA, natomiast białko VP4 traci tę właściwość. Po
przywróceniu do ciśnięnia atmosferycznęgo i temperafury
pokojowej wirus traci swoje infekcyjne właściwości wsku-
tek utra§ białka \rP4 Q9). Dzińanię ciśnienia 275 MPa
w ż5"C przez 30 minut na wirus gorączki doliny Rift
(RVFV), należący do rodziny Bunyaviridae, powoduje po-
zbawienie jego wirulencji i ponvala na wytworzenie szcze-
pionki, ktora daje większy wzrost odpowiedzi immunolo-
gicznej niz wirus traktowany aldehydem mrowkowym (24).

Wpływ patametlów plooesu i watunków środowiska
na plzełwalnoŚÓ dtobnousttojów pod wpływem

Wysokiego ciŚnienia
Ciśnienie, temperatura) czas. Stopień inaktywacji

drobnoustroj ów zaleĘ głównie od wielkości ciśnienia oraz
od temperatury procesu. a w mniejszym stopniu od czasu
jego dzińania (10). Najwięcej drobnoustrojów ginie już
w pierwszych sekundach dzińania ciśnienia, dlatego dalsze
wydhżanie czauprzetzymywania mikroorganżmów w §lch
warunkach na ogół nie zwiększa efektu letalnego (10).

Drobnoustroj e są naj mniej wrazliwe na działanie wyso -

kich ciśnień w zakresie temperatur 20-35'C (2B, 30). Dzie-
sięciominutowe stosowanie ciśnienia 201 MPa w tempe-
ratlrze 25-35"C na komórki Staphylococcus aureus, Li-
steria monocytogenes l Escherichia coli powodowało
zmniejszenie ich liczby o mniej niż ż rzędy logarytmicz-
ne, natomiast w temperaturze do 45'C o 5 rzędów (2).
Wzrost efektu letalnego ciśnienia na drobnoustroje w tem-
perairze powyzej 35'C jest wynikiem przejść fazowych
lipidów błony komórkowej, prowadzących do utraty jej
półprzeplszczalności ( 1 0). Zatem stosunkowo łagodne
ogrzewanie (45+60"C) moze zwiększać skuteczność inak-
ty.wacj i drobnoustroj ów przez wys okie ci śnienie.

Działanię ciśnienia w temperaturze poniżej 20"C jest
rowniez bardziej efektywne w inakty.wacji drobnoustro-
jów niż w temperaturzę ż0-35"C (28). W przypadku ko-
mórek Listeria innocua poddanych działanill ciśnienia
360 MPa przez 15 minut w temperaturze 2"C liczebność
populacji tych bakteriizmniejszyła się o ok. 4 rzędy loga-
rytmiczne, podczas gdy w temperaturze 20'C tylko
o ż rzędy (25). Efekt letalny ciśnienia wzrasta jeszczebar-
dziej w ujemnych temperafurach (5). W przypadku drożdży
S a c c h aromy c es c erevi s i ae IF 0023 4 poddanych 20-minu-
towemu dzińaniu ciśnienia 1B0 MPa wtemperaturze -
70"C,liczba komórek zmniejszyła się o około 3 rzędy lo-
garytmiczne. Cała populacja tego szczępulginęła pod dzia-
łaniem tego ciśnienia w -20oC. Natomiast w temperaturzę
od l0 do 45"C liczba komórek drożdży pod ciśnieniem
180 MPa zmniejszyŁa się tylko dziesięciokrotnie. Prawdo-
podobnie przy czynąinaktywacj i mikroorganizmów w nis-
kich temperaturach sąprzemiany związane z osłabieniem
oddzińyw ńhydrofobowych odpowi edzialny ch za utrzy -
mywani e struktury trz e c i orz ędow ej b i ałek oruz kły staliza-
cjąfosfolipidow występujących w błonie komórkowej (4).

Pulsujące ciśnienie powoduje wzrost stopnia inaktywa-
cji drobnoustrojów w porównanil z działaniem ciągĘm,
co pozwala na znaczne skrócenie procesu. Komórki ,Sal-
monella enteritidis i Escherichia coli nie były wykrywane
po dwukrotnym działaniu ciśnienia 350 MPa przez 5 mi-
nutw temperatlrzęZO"C,podczas gdy ciągłe działanie ciś-
nienia przez I0 minut spowodowało zmniejszenie liczeb-

ności tylko o ok. 3-4 rzędy logarytmiczne (26). Pulsujące
ciśnienie jest także skuteczną metodą inakĘwacji ascospor
pleśni i przetrwalników bakteryjnych, co jest trudne do
osiągnięcia w wyniku ciągłego dziŃaniaciśnienia (22). Na
tej podstawie mozna pTzypuszczać, że czas dekompresji
ciśnienia odgrywa istotną rolę w inakty,wacji drobnoustro-
jów podczas jego cyklicznego dzińania. Stopień inakty-
wacji wzrastawraz ze wzrostem liczby cykli (2Z).

Wrażliwość mikroorganizmów w zależności od pH.
Wrazliwość mikroorganizmów na działanie wysokiego ciś-
nieniazalęży także od odczynu środowiska. Obnizenie pH
najczęściej wzmacnia bakteriobójczy efekt wysokiego ciś-
nienia (13). Ponadto w kwaśnym środowisku komórki nie
są zdolne do odbudowy uszkodzeń wl,wołanych działa-
niem ciśnienia (B). Przy tym samym pH mikroorganizmy
poddane dzińanfu ciśnienia w obecności słabszego kwasu
ulegająw większym stopniu inaktywacji niz w obecności
kwasu o większej stałej dysocj acji (ż).

Mniejszą wrażliwość na działanie wysokiego ciśnienia
przy obniżonym pH w porównaniu z bakteriami wykazują
drożdże (23). Na przeżywalnośc drobnoustrojów w wa-
runkach podwyzszonego ciśnienia wpływa odczyn środo-
wiska, w którym są one namnazane. Lactobacillus planta-
rumhodowany w poz}avce o pH 5,0, poddany działaniu ciś-
nienia 250 MPa w środowisku o pH 7,0, jest bardziej opor-
ny niżkomorki tego szczepu wzrastajape przy pH 7,0 (33).

Odczyn środowiska jest jednym zważnych czynników
wpĘwaj ących na zdo lno ś ć ki ełkow ania pr zetrwalnikow.
Pod ciśnieniem atmosfetycznymprzy pH 3,5 ich kiełko-
wanie jest hamowane. Natomiast wysokie ciśnienie wy-
wołuje kiełkowanie przetrwalnikow równiez w tych wa-
runkach. Więcej przetrwalników jednakże kiełkuje pod
wpływem wysokiego cjśnienia w środowisku obojętnym
niz w kwaśnym (ż7).

Kinetyka inaktywacji drobnoustrojów. Podczas gdy
inaktywacja termiczna zachodzi zazwyczaj według kine-
tyki pierwszego rzędu, inaktywacja pod wpływem działa-
nia wysokiego ciśnienia może przebiegać inaczej, zależ-
nie od szczeprJ mikroorganizmu. Szybkość inaktywacji
poczaJkowo jest duza, potem zaś następuj e faza wolniej-
sza, stąd występują zna:zne odchylenia od tradycyjnego
modelu kinetyki pierwszego rzędu. Jednym z czynników,
który wpĘ.w a na przebieg krzyr,vej inaktywacj i j est tempe-
ratura. Model reakcji pierwszego rzędu występuje w tem-
perafurach umiarkowanie niskich lub w temperaturze po-
kojowej. Wyzsza temperatura wlłvołuje odchylenia od tego
modelu (30).

Według niektórych autorów, dwufazowa l<rzyw a ciśnie-
niowej inaktywacj i drobnoustrojów j est spowodowana ist-
nieniem bardziej opornych frakcji populacji lub pojawie-
niem się w środowisku czynników ochronnych, takich jak:
produkty pochodzące zlizy komorek lub miejscowe obni-
zenie aktywności wody (11). Inni aliorzy sugerują żętaki
przebieg krzywej inaktywacji uzyskany w większości prze-
prowadzonych badań, wynika z braku kontroli parametrów
procesu (34). W cellszczegołowego opracowania warun-
ków inaktywacj i mikroorganizmów trzeba lw zględnić na-
stępujące parameĘ procesu: temperaturę początkow aa Qzas
niezb ędny do o s iągnięc ia p ożądanego ci śni eni a. tetnp era -
turę procesu, wielkość i czas działania ciśnienia (czas Ii-
czony o d zakończeni a kompre sj i do momen tl r o zp o częcia
dekompres I i), czas dekompresj i or az pH i aktywno ść wo dy.



Czas potrzebny do osiągnięcia poządanego crśntenra oraz
czas powrotu do ciśnienia atmosferycznego, jak równiez
temperatura podczas przebiegu procesu, znacząco wpły-
waj ą na kinetykę inaktywacj i drobnoustrojów. Wzrost ciś-
nienia o 100 MPa powoduje wzrost temperatury o ok. 3'C
i obnizenie pH, na przyl<ładw przypadku soku jabłkowe-
go o ok. 0,5 jednostki. W dostępnym piśmiennictwie brak
jest danych o wpĘwie ciśnienia na al<tywność wody. Wia-
domo natomtast, że obnizenie akt}.wności wody moze po-
wodować zmniejszenie stopnia inaktywacji mikroorga-
nizmow pod wpĘwem ciśnienia, ale z drugiej strony ob-
ntżona aktywnośc wody moze hamować proces naprawy
uszkodzonych przezciśnienie komórek. W przypadku asco-
spor Saccharomyces cerevisiae, zawieszonych w soku po-
marańczowym i jabłkowym otrzymano krzywą inaktywa-
cji pierwszego rzędu podczas działanla ciśnienia od 300
do 5 0 0 MP a. Zależno ść taka j e st wynikiem wyel i m inowa-
nia zmian temperatury podczas kompresji (34).

W celu dokładnego opisania kinetyki inaktyr,vacji mi-
kroorganizmów nalezy utrzymyw ać wszystkie parametry,
takie jak: temperatura, pH, aktywność wody, na stałym
pozlomle.

podsumowanie

Stopi eń inaktywacj i mikroorganizmów pod wpĘwem
wysokiego ciśnienia zależy od fazy wzrostu mikroorga-
nizmów, atakże od pH i składu środowiska, w ktorym się
znajdują, oraz od parametrów prowadzonego procesu.
Róznice wrazliwości drobnoustrojów na łvysokie ciśnie-
nie pojawiają się juz pomiędzy szczepami w obrębie tego
samego gatunku. W celu zastosowania tej nowej techniki
w technologii zywności, biotechnologii i innych pokrew-
nych dziedzinach niezbędne jest poznanie wszystkich me-
chanizmów prowadzapych do śmierci komórki podczas
dztałania zwiększonego ciśnienia, j ak równiez znalezienie
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób komórki bronią się
w tak w ekstremalnych watunkach. Wazna jesI"teżznĄo-
mość efektu wywieranego na drobnoustroje przezłapzne
działanię ciśnienia i innych czyrrników anĘmikrobiologicz-
nych. Poznanie tych zjawisk l zależnoścl ułatwi dobor
warunków prowadzenia procesu, zapewniających stopień
inaktywacj i mikroorganizmów na zał ożonym po ziomi e -
pasteryzacj i b ądż steryIlzacji.
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