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Žemės ūkio produktų sandėlyje susiformuoja palankios sąlygos mikromicetų 

vystymuisi. Aplinkos oro drėgnis ir temperatūra yra svarbiausi mikromicetų vystymosi 
veiksniai, kurie reguliuojami naudojant įvairias ventiliacijos sistemas. Jos skiriasi energijos 
ir darbo imlumu, konstrukcija, veikimo principu, sukuriamo mikroklimato stabilumu, 
galimybėmis mikromicetams sandėlyje plisti bei vystytis ir t.t. Mikobiotinio užterštumo 
kontrolei sandėliuose taip pat plačiai naudojamos prevencinės priemonės: plovimas, 
dažymas, dezinfekcinės priemonės ir kitos. 

Nustatyta, kad sandėlio dažymas šviežiai gesintomis kalkėmis ir plovimas 
pagerina sandėliavimo patalpos mikologinę būklę tik pradiniame sandėliavimo etape. 
Tolimesnį sandėlio ir oro sandėlyje užterštumą mikromicetais lemia atvežamų į sandėlį 
produktų kokybė, jų tarša mikobiotais, laikymo sąlygos ir, svarbiausia, naudojama 
ventiliacijos – mikroklimato valdymo, sistema. 

Sandėlis, bulvės, mikroklimatas, aktyvioji ventiliacija, užterštumas, mikromicetai. 
 

Įvadas 
 

Žemės ūkio produktų sandėlyje susiformuoja sudėtinga ir aktyvi ekologinė 
aplinka. Laikymo metu visi augalininkystės produktai kvėpuoja naudodami 
deguonį ir išskirdami vandenį, anglies dvideginį ir šilumą [1, 2]. Tai sukuria 
palankias sąlygas mikromicetų vystymuisi. Naudojamos ventiliacijos sistemos – 
mikroklimato valdymo priemonės, padeda mikromicetams greičiau plisti aplinkoje 
ir pakliūti į gilesnius produktų sampilo sluoksnius [3, 24]. 

Didžioji dalis mikromicetų pradų į žemės ūkio produktų sandėlius patenka 
kartu su žemės ūkio produktais. Pagrindinis daugelio augalininkystės produktų 
užterštumo mikromicetų pradais šaltinis yra dirvožemis. Ypatingai stipriai per 
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dirvožemį užkrečiami sultingi žemės ūkio produktai: bulvės ir daržovės, kurios 
betarpiškai liečiasi su žeme. Toliau mikromicetų gausą ir paplitimą saugomuose 
produktuose lemia sandėlio mikologinė būklė iki jo užkrovimo daržovėmis, oro 
temperatūra ir drėgnis sandėlyje, naudojamos inžinerinės-technologinės priemonės 
ir daugelis kitų veiksnių [4, 5, 6]. 

Drėgnis ir temperatūra yra svarbiausi mikromicetų vystymosi veiksniai [7, 
8, 9]. Galima teigti, kad mikromicetų vystymuisi didžiausią įtaką turi ne 
sandėliuojami produktai, bet sandėlio oro, kontaktuojančio su laikomo produkto 
paviršiumi, temperatūra ir drėgnis. Yra žinoma, kad bet kokia koloidiškai poringa 
drėgna medžiaga apie save suformuoja tam tikrą aplinkos oro drėgnį, kurį 
vadiname pusiausvyriniu drėgniu. Labai palankios sąlygos mikromicetų vystymuisi 
susidaro, kai aplinkos drėgnis didesnis nei 90% [10, 11, 12, 13]. Sultingų žemės 
ūkio produktų pusiausvyrinis aplinkos oro drėgnis, pavyzdžiui, bulvių aplinkoje 
kinta nuo 90 iki 95%, morkų, kopūstų, burokėlių aplinkoje – nuo 92 iki 98%. Tik 
išdžiovintų svogūnų aplinkoje drėgnis siekia 75% [14]. 

Nemažiau svarbus veiksnys mikromicetų vystymuisi yra aplinkos 
temperatūra. Sultingų žemės ūkio produktų laikymo temperatūra priklauso nuo 
produktų rūšies, jų paskirties ir laikymo trukmės. Daugumai mikromicetų 
palankiausia 22-35oC temperatūra, tačiau minimalios ir maksimalios vystymosi 
ribos svyruoja nuo 5 iki 45oC [5, 7, 25]. Kai kurių rūšių mikromicetai 
(Cladosporium herbarum, Fusarium avenaceum, F. nivale ir kiti) gali vystytis 
žemesnėje nei 0oC temperatūroje [15, 16]. Visgi mikromicetų vystymuisi ir jų 
paplitimui sandėliuose ir ant sandėliuojamų daržovių paviršiaus daugiausia įtakos 
turi temperatūros svyravimai produktų sluoksnyje, iššaukiantys ore esančios 
drėgmės kondensacijos procesus [1, 17]. 

Laikymo metu temperatūra sandėliavimo patalpoje ir sandėliuojamų 
produktų sluoksnyje reguliuojama aktyviąja ventiliacija su oro kondicionavimo 
sistemomis naudojančiomis natūralų arba dirbtiną šaldymą, periodinį arba 
nepertraukiamą ventiliavimą [1, 2]. Jos skiriasi instaliuota galia, energijos ir darbo 
sąnaudomis, techniniu aprūpinimu, temperatūrinio lauko stabilumu, sukuriamomis 
galimybėmis mikromicetams sandėlyje vystytis ir plisti. 

Tyrimų tikslas – įvertinti mikroklimato reguliavimui naudojamų įvairios 
konstrukcijos aktyviosios ventiliacijos sistemų bei taikomų prevencinių priemonių 
įtaką bulvių sandėliavimo patalpų užterštumui mikromicetais.  

 
Tyrimų metodika 

 
Sandėlių mikologinė būklė buvo tiriama trejetą metų dviejuose 

skirtinguose bulvių, daržovių ir vaisių sandėliuose: 7000 t talpos bulvių sandėlyje 
su nepertraukiamo ventiliavimo sistema ir 6000 t talpos bulvių sandėlyje su 
periodinio ventiliavimo sistema. 

6000 t talpos bulvių sandėlyje laikomos perdirbimui skirtos bulvės. Bulvių 
sandėlyje su periodinio ventiliavimo sistema yra šešios laikymo patalpos. 
Kiekvienoje sumontuota autonominė ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistema, 
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leidžianti palaikyti optimalias laikymo sąlygas. Antrojoje laikymo patalpoje įrengta 
mikroprocesorinė ventiliacijos valdymo sistema. Kitose laikymo patalpose 
ventiliacijos valdymas – rankinis. Bulvės laikymo patalpose sandėliuojamos 
palaidai 4,5 metrų storio sampile ir 8–10°C temperatūroje. Ventiliuojamas oras 
sandėlyje drėkinamas išpurškiant vandenį magistraliniuose ortakiuose. Laikymo 
patalpų ir ventiliacijos ortakių sienos ir lubos – betoninės. 

7000 t talpos bulvių sandėlyje taip pat laikomos perdirbimui skirtos bulvės. 
Sandėlyje yra keturios laikymo patalpos ir bendra mikroprocesoriaus valdoma 
nepertraukiamo veikimo ventiliacijos sistema, kurioje tiekiamo oro intensyvumas 
keičiamas automatiškai priklausomai nuo temperatūrų sluoksnio viršuje ir apačioje 
skirtumo: didėjant temperatūrų skirtumui, ventiliavimo intensyvumas – didėja. 
Sumontuota oro kondicionavimo sistema užtikrina optimalias laikymo sąlygas, t.y. 
8–10°C temperatūrą ir 90–95% drėgnį. Bulvės sandėlyje laikomos palaidai 5 metrų 
storio sampile. Laikymo patalpų ir ventiliacijos ortakių sienos ir lubos – betoninės. 

Bulvių laikymo sąlygos įvertintos matuojant sandėlio oro temperatūrą ir 
santykinį oro drėgnumą COX TRACER firmos jutikliais su automatiniu duomenų 
kaupikliu. Duomenys fiksuoti kas 30 minučių nepertraukiamai visą laikymo 
periodą. 

Sandėlio mikologinė būklė nustatyta analizuojant mikromicetų pradų 
skaičių ir išskirtų mikromicetų rūšių įvairovę sandėlio ore bei nuograndose nuo 
sandėlio sienų. Ore esantiems mikromicetams surinkti naudotas plyšinis 
aspiratorius „Krotov 818“ (plyšys 0,5 mm, oro tūris 50 dm3 ėminiui, oro srautas 
0,025 m3

⋅min-1), o nuograndos nuo sandėlio sienų paimtos steriliu grandikliu 
produkcijos sukrovimo aukštyje penkiose skirtingose vietose į sterilius stiklinius 
indus, vėliau jas atsėjant ant agarizuotų terpių. 

Mikromicetų išskyrimui naudotos 2 agarizuotos terpės: Čapeko (ČA) ir 
alaus misos (AMA). Užkrėstos terpės inkubuotos termostate 26±2°C 
temperatūroje. Augančios mikromicetų kolonijos buvo skaičiuojamos 3, 5 ir 7 
vystymosi parą. Išaugę mikromicetai išgryninti ir identifikuoti pagal kultūrinius ir 
morfologinius požymius, nustatytus šviesinės skenuojančios mikroskopijos 
metodais. Mikromicetų rūšys identifikuotos vadovaujantis įvairiais apibūdintojais 
[7, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Sandėlio mikologinė būklė analizuota tiriant nuograndas nuo sandėlio 

sienų ir sandėlio orą dviejuose skirtingų konstrukcijų sandėliuose: 7000 t ir 6000 t 
talpos perdirbimui skirtų bulvių sandėliuose. 6000 t talpos bulvių sandėlyje 
pirmojoje ir antrojoje laikymo patalpose sandėlio sienos po produkcijos iškrovimo 
nudažytos šviežiai gesintomis kalkėmis, o 7000 t talpos sandėlyje – nuplautos 
aukšto spaudimo vandens srove. Prieš sandėlio paruošimą ir po jo nuo sienų buvo 
paimti nuograndų pavyzdžiai taršai mikromicetais įvertinti. 

Išdažius sandėlio sienas šviežiai gesintomis kalkėmis, 6000 t talpos 
perdirbimui skirtų bulvių sandėlio antrosios patalpos sienų nuograndose 
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mikromicetų neaptikta, o pirmosios patalpos – išskirtos tik dvi mikromicetų rūšys: 
Penicillium expansum ir Talaromyces flavus. Mažiau efektyvus yra sienų plovimas 
aukšto spaudimo vandens srove (7000 tonų talpos sandėlyje). Po plovimo išskirti 
penkių rūšių mikromicetai: Cladosporium tenuissimum, Geomyces pannorum, 
Nemuraea prassina, Oidiodendron maius ir Mycelia sterilia. Prieš dažymą ir 
plovimą, iš betoninių sandėlio sienų nuograndų buvo išskirti 12 rūšių mikromicetai 
priklausantys 7 gentims: Acremonium fusidioides, Aspergillus (=Eurotium) repens, 
Mucor racemosus, Penicillium compactum, Penicillium expansum, Penicillium 
funiculosum, Penicillium roquefortii, Penicillium viridicatum, Rhizopus oryzae, 
Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma viride, Mycelia sterilia. 

Sandėlio sienų dažymas šviežiai gesintomis kalkėmis efektyviai sumažino 
mikromicetų skaičių ne tik ant laikymo patalpų sienų, bet taip pat pagerino 
sandėlio mikologinę būklę nustatytą po produkcijos suvežimo į laikymo patalpas. 
Nors supylus bulves sandėlio ore išskirtas mikromicetų rūšių skaičius padidėjo 
lyginant su tuščiomis laikymo patalpomis (1 lentelė), tačiau mikromicetų pradų 
skaičius sumažėjo: nuo 3440±1360 ksv·m-3 nedezinfekuotame tuščiame sandėlyje 
iki 3280±1460 ksv·m-3 antrojoje laikymo patalpoje ir 2550±510 ksv·m-3 pirmojoje 
laikymo patalpoje. 

 
1 lentelė. Oro užterštumas mikromicetais bulvių sandėliuose. 
Table 1. Air pollution with micromycetes in potato storages. 

Vyraujančių rūšių mikromicetai 
 

Tik ką sukrovus bulves Po keturių mėnesių 

6000 t tonų talpos sandėlis 

L
ai

ky
m

o 
pa

ta
lp

a 
N

r.
 1

* 

Acremonium kiliense, Cladosporium 
cladosporioides, Fusarium spp., F. 
poae, F. semitectum, Mortierella 
Halina, Mucor hiemalis, Penicillium 
expansum, P. verruculosum, P. 
corylophilum, P. janthinellum, P. 
roquefortii, P. rugulosum, P. 
stoloniferum, Sporotrichum 
aurantiacus, Verticillium album, 
Mycelia sterilia 

Acremonium murorum, 
Alternaria alternata, A. solani, 
Aspergillus oryzae, 
Botryotrichum piluliferum, 
Penicilium janthinellum, P. 
godlewskii, P. miczynskii, 
Pseudorotium zonatum, 
Sclerotinia sclerotiorum, Mycelia 
sterilia 
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L
ai
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m

o 
pa

ta
lp

a 
N

r.
 2

**
 

Acremonium fusidioides, Aspergillus 
clavatus, Cladosporium 
cladosporioides, Mortierella Halina, 
Penicillium godlewskii, Penicillium 
commune, P. corylophilum,  
P. expansum, P. lanosocoeruleum,  
P. nigricans, P. raciborskii,  
P. stoloniferum, P. verrucosum, 
Mycelia sterilia 

Alternaria tenuissima, 
Cladosporium cladosporioides, 
Mortierella lignicolis, Penicillium 
rugulosum, P. godlewskii,  
P. islandicum, P. tartum, Mycelia 
sterilia 

7000 t talpos sandėlis 

L
ai

ky
m

o 
pa

ta
lp

a*
* Cladosporium cladosporioides,  

C. herbarum, Fusarium culmorum,  
F. moniliforme, F. semitectum, 
Monliiella spp., Oidiodendron 
echinulatum, Penicillium expansum,  
P. corylophilum, P. corymbiferum,  
P meliniai, Sclerotinia sclerotiorum, 
Mycelia sterilia 

Alternaria alternata, A. solani, 
Fusarium culmorum, F. solani, 
Mortierella humicola, Penicillium 
chrysogenum, P. citreoviride,  
P. expansum, P. verruculosum, 
Sclerotinia sclerotiorum, 
Sporotrichum aurantiacum, 
Mycelia sterilia 

 *  su rankiniu ventiliacijos sistemos valdymu. 
** su mikroprocesoriniu ventiliacijos sistemos valdymu. 

 
6000 t talpos bulvių sandėlio paruošimas pirmojoje ir antrojoje laikymo 

patalpose yra visiškai vienodas. Šviežiai gesintomis kalkėmis išdažytos ne tik 
sandėlio sienos, bet ir ventiliacijos ortakiai. Tačiau pirmojoje laikymo patalpoje, 
užkrovus bulves, sandėlio ore išskirti net 17 rūšių mikromicetai priklausantys 9 
gentims. Antrosios laikymo patalpos ore aptiktas žymiai didesnis mikromicetų 
pradų skaičius: išskirti 14 rūšių mikromicetai priklausantys 6 gentims. Tai dar kartą 
patvirtina teiginį, kad sandėlio mikologinė būklė tik dalinai priklauso nuo sandėlio 
paruošimo.  

Laikymo metu visi žemės ūkio produktai kvėpuoja naudodami deguonį ir 
išskirdami vandenį, anglies dvideginį ir šilumą [1, 2]. Kvėpuojant išskiriami 
metabolitai pašalinami ir produktų temperatūra reguliuojama aktyviąja ventiliacija 
su rankiniu arba automatiniu valdymu, taikant periodinį arba nepertraukiamą 
ventiliavimą, su oro kondicionavimo sistemomis naudojant natūralų arba dirbtiną 
šaldymą.  

Periodinio ventiliavimo sandėliuose, per bulvių sluoksnį pučiamas oro 
srautas buvo apie 100 m3

⋅(t⋅h)-1, o nepertraukiamo ventiliavimo sandėliuose – tik 
apie 25 m3

⋅(t⋅h)-1. Nors periodinio ventiliavimo sandėliuose vandens iš 
sandėliuojamų bulvių gumbų išgarinama daugiau, tačiau jų kvėpavimo 
intensyvumas yra lėtesnis, taip pat ant bulvių gumbų buvo rastas mažesnis 
mikromicetų kiekis. Nepertraukiama oro cirkuliacija per sandėliuojamų bulvių 
sluoksnį paskatino mikrobiologinius procesus ir sumenkino bulvių kokybę, nors 
laikymo sąlygos – aplinkos temperatūra ir drėgnis, buvo pastovesnės.  
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Reikiama temperatūra sandėlyje užtikrinama pašalinant iš laikomos 
produkcijos sluoksnio bulvių išskiriamą šilumą. Periodinio ventiliavimo sandėlyje 
ventiliacija įjungiama tuomet, kai lauko oro temperatūra 1–2°C žemesnė nei 
ventiliuojamų produktų temperatūra. Lauko oras paprastai atvėsta naktimis, taigi 
dažnai vos ne visą parą reikia stebėti ir laukti tinkamo momento. Todėl rankinis 
ventiliacijos sistemų valdymas yra varginantis, be to ne visuomet pavyksta laiku 
įjungti ventiliatorius ir pasinaudoti trumpalaikiu oro atvėsimu, sudėtinga išvengti 
didesnių laikomų produktų temperatūros svyravimų. Todėl antrojoje 6000 tonų 
talpos perdirbimui skirtų bulvių sandėlio laikymo patalpoje įrengta 
mikroprocesorinė mikroklimato valdymo sistema. Pirmojoje to paties sandėlio 
patalpoje ventiliaciją valdė operatorius rankiniu būdu. Mikroklimato palaikymo 
tikslumas įvertintas pagal išmatuotų temperatūrų vidurkius ir vidutines kvadratines 
paklaidas. Nustatyta, kad laikymo periodu metu perdirbimui skirtų bulvių laikymo 
temperatūra patalpoje su rankiniu valdymu buvo didesnė, negu valdant 
automatiškai: sandėlyje su automatiniu valdymu 8,6±0,8°C, sandėlyje su rankiniu 
valdymu – 10±1,3°C. 

Mažiausiai mikromicetų rūšių rasta sandėlyje su automatiniu valdymu, 
6000 t talpos bulvių sandėlio antrojoje laikymo patalpoje (8 rūšys). Dar didesnis 
skirtumas gautas analizuojant mikromicetų pradų skaičių sandėlio ore. 6000 tonų 
talpos sandėlyje bulvių laikymo patalpoje su rankiniu valdymu išskirtas 
mikromicetų pradų skaičius 33600±23000 ksv·m-3, patalpoje su automatiniu 
valdymu – 13500±9000 ksv·m-3. Mikroprocesorinis ventiliacijos sistemos 
valdymas sumažino laikymo patalpos mikologinį užterštumą ir pagerino bulvių 
laikymo sąlygas sandėlyje. 
 

Išvados 
 

1. Naudojamos mechaninio poveikio priemonės (sienų plovimas ir dažymas 
negesintomis kalkėmis) pagerina sandėlio mikologinę būklę tik pradiniame 
sandėliavimo etape. Tolimesnę sandėlio mikologinę būklę apsprendžia į 
sandėlį atvežamų produktų kokybė, laikymo sąlygos, užterštumas 
mikromicetais ir naudojama mikroklimato formavimo sistema. 

2. Mikromicetų vystymuisi ir jų paplitimui sandėliuose ir ant sandėliuojamų 
daržovių paviršiaus daugiausia įtakos turi sandėlyje sukuriamo mikroklimato 
pastovumas, ypač laikymo temperatūros svyravimai, iššaukiantys ore esančios 
drėgmės kondensacijos procesus. 

3. Nustatyta, kad mikroklimato kontrolei naudojant periodinio veikimo 
ventiliacijos sistemą, per keturis laikymo mėnesius sandėliavimo patalpoje 
vyraujančių mikromicetų skaičius sumažėjo 43%, t.y. 5,4 karto daugiau nei 
ventiliuojant bulvių sampilą nepertraukiamu 25 m3

⋅(t⋅h)-1 intensyvumo oro 
srautu. 

4. Mikroklimato sandėlyje valdymo automatizavimas lėmė 1,4°C žemesnę 
sandėliuojamų bulvių temperatūrą, 1,6 karto didesnį jos stabilumą ir 2,5 karto 
mažesnę sandėliavimo patalpos mikobiotinį užterštumą. 



13 

Literatūra  
 

1. Bakker-Arkema F. W., DeBaerdemaeker J., Amirante P., Ruiz-Altisent M., 
Studman C.J. CIGR Handbook of Agricultural Engineering: Agro-
Processing Engineering. Vol. IV. ASAE, USA. 1999. 

2. Raila A., Novošinskas H., Zvicevičius E. Šiluminių procesų analizė bulvių 
sluoksnyje laikino sandėliavimo metu. Žemės ūkio mokslai, Nr. 1, 2003, p. 
24–29.  

3. Davies M., Ucci M., McCarthy M., Oreszczyn T., Ridley I., Mumovic D., et 
al. A review of evidence linking ventilation rates in dwellings and 
respiratory health: a focus on house dust mites and mould. The International 
Journal of Ventilation, Vol. 3(2), 2004, p. 155–168. 

4. Chełkowski J. Fungal pathogens influencing cereal seed quality at havest. In 
Cereal grain. Mycotoxins. Fungi and quality in drying and storage, 
Chełkowski J., Eds. Amsterdam: Elsevier, 1991, p. 53–66. 

5. Lugauskas A., Krasauskas A., Repečkienė J. Ekologiniai veiksniai, 
lemiantys mikromicetų paplitimą ant javų grūdų ir sojų sėklų. Ekologija, 
Vol. 2, 2004, p. 21–32.  

6. Hell K., Gnonlonfin B.G.J., Kodjogbe G., Lamboni Y., Abdourhamane I.K. 
Mycoflora and occurrence of aflatoxin in dried vegetables in Benin, Mali 
and Togo, West Africa. International Journal of Food Microbiology, Vol. 
135(2), 2009, p. 99–104 

7. Lugauskas A., Paškevičius A., Repečkienė J. Patogeniški ir toksiški 
mikroorganizmai žmogaus aplinkoje. Vilnius, Lithuania: Aldorija, 2002.  

8. Lugauskas A., Stakėnienė J. Mikromicetai paplitę ant sandėliuose ir 
prekyboje esančių daržovių. Ekologija, vol. 2, 2001, p. 8–18. 

9. Bartels G., Rodemann B. Strategien zur Vermeidung von Mykotoxinen im 
Getreide. Gesunde Pflanzen, Vol. 5(55), 2003, p. 125–135. 

10. Pasanen L., Kasanen J.P., Rautiala S., Ikäheimo M., Rantamäki J., 
Kääriäinen H., Kalliokoski P. Fungal growth and survival in building 
materials under fluctuating moisture and temperature conditions. 
International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 46(2), 2000, p. 117–
127. 

11. Abramson D., Hulasare R., York R.K., White N.D.G., Jayas D.S. Mycotoxins, 
ergosterol, and odor volatiles in durum wheat during granary at 16% and 20% 
moisture content. Journal of Stored Products Research, Vol. 41(1), 2005, p. 67–
76. 

12. Akpinar E.K. Determination of suitable thin layer drying curve model for some 
vegetables and fruits. Journal of Food Engineering, Vol. 73, 2006, p. 75–84. 

13. Tirawanichakula S., Tirawanichakulb Y., Sniso E. Paddy dehydration by 
adsorption: Thermo-physical properties and diffusion model of agriculture 
residues. Biosystems engineering, Vol. 99, 2008, p. 249–255. 

14. Sarsavadia P.N. Development of a solar-assisted dryer and evaluation of 
energy requirement for the drying of onion. Renewable Energy, Vol. 32, 
2007, 2529–2547. 



14 

15. Abramson D. Development of moulds, mycotoxins and odors in moist 
cereals during storage. In Cereal grain. Mycotoxins. Fungi and quality in 
drying and storage, Chełkowski J., Eds. Amsterdam: Elsevier, 1991, p. 110–
147. 

16. Beattie S., Schwarz P., Horsley R., Barr J., Casper H. The effect of grain 
storage conditions on viability of Fusarium and deoxynivalenol production 
in infected malting barley. Journal of food protection, Vol. 61, 1998, p. 103–
106.  

17. Raila A., Lugauskas A., Kemzūraitė A., Zvicevičius E., Ragažinskienė O., 
Railienė M. Different drying technologies and alternation of mycobiots in 
the raw material of Hyssopus officinalis L. Ann Agric Environ Med, Vol. 
16(1), 2009, p. 93–101. 

18. Ellis M.B.. Dematiaceous Hyphomycetes. Kew, England: Commonw. 
Mycol. Inst., 1971. 

19. Ellis M.B. Dematiaceous Hyphomycetes. Kew, England: Commonw. Mycol. 
Inst., 1976. 

20. Domsch K., Gams W., Anderson T. Compendium of soil fungi. Vol. 1. 
London: Academic Press, 1980. 

21. St-Germain G., Summerbell R. Indentifying Filamentous Fungi. A clinical 
laboratory handbook. Belmond: Star Publishing Co, 1996. 

22. Zabawski J., Baran E. Description of more frequently occurring pathogenic 
and opportunistic fungi from the subclasses of Zygomycotina, Ascomycotina 
and Deuteromycotina. In Textbook of the medical mycology, Baran E., Eds. 
Wroclaw, Poland: Volumed, 1998, p. 642–666. 

23. Klich M.A. Identification of common Aspergillus species. Utrecht, The 
Netherlands: Centraalbureau voor Schimmelcultures, 2002. 

24. Gabrio T., Seidl H.P., Szewyk R., Trautmann C., Weidner U. Aussagekraft 
von Luft- und Hausstaubuntersuchungen im Zusammenhang mit 
Schimmelpilzproblemen in Innenraumen. Gefahrstoffe – Reinhaltung der 
Luft, Vol. 65, 2005, p. 106–113. 

25. Morgan A., Herman N., White P.A., Vesey G. Preservation of micro-
organisms by drying; A review. Journal of Microbiological Methods, Vol. 
66(2), 2006, p. 183–193. 

 
Algirdas Raila, Albinas Lugauskas, Henrikas Novošinskas, Egidijus Zvicevičius 

 
MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF JUICY AGRICULTURAL 

PRODUCTS STORAGE TECHNOLOGY 
 

Abstract 
 
Favorable conditions for micromycetes development emerge in the storage 

of agricultural products. Ambient air temperature and humidity are the most 
important factors that affect the development of micromycetes, which are regulated 
through a variety of ventilation systems. They differ in energy and labor input, 
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structure, operating principle, the stability of the generated microclimate, 
opportunities for the spread and development of micromycetes in the storehouses 
and so on. Preventive means are also used in mycological pollution control in the 
storehouses. This is a wash, paint with lime and disinfection of storage premises of 
agricultural product and the like. 

It was established that painting of walls with slaked lime and washing them 
by pressurized water can improve mycological state of potato storage premises 
only in the initial period of storage. Further development of micromycetes in the 
storehouses and air of storehouses depends upon storage conditions and duration as 
well as quality and contaminated by micromycetes of products brought in for 
storage and, mainly, employed microclimate control system. 

Storage; potato; microclimate; active ventilation; pollution; micromycetes. 
 
 

А. Райла, А. Лугаускас, Г. Новошинскас, Э. Звицявичус  
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ 
СОЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Резюме  

 
Во время хранения сельскохозяйственных продуктов в хранилище 

формируется благоприятные условия для развития микромицетов. Для их 
развития температура и влажность воздуха являются ключевыми факторами, 
для регулирования которых обычно используются различные системы 
вентиляции. Они отличаются потребностями энергии и труда, конструкцией, 
принципом действия, стабильностью подержания микроклимата, 
возможностями для распространения и развития микромицетов и т.д. Для 
контроля загрязнения хранилищ микобиотами также широко используется 
превентивные меры: мытье, покраска с известью и дезинфекция помещений 
хранения сельскохозяйственных продуктов и т.п. 

Было установлено, что покраска стен с известью и их мытьё водой 
под давлением перед загрузкой продукцией улучшает микологическое 
состояние помещения только в начальный период хранения. Дальнейшее 
развитие микромицетов в картофелехранилище и их количества в воздухе 
хранилища зависит от условий и продолжительности хранения 
сельскохозяйственных продуктов, качества продуктов и их загрязнения 
микромицетами и, главным образом, от используемой системы управления 
микроклимата. 

Хранилище, картофель, микроклимат, активная вентиляция, 
загрязнение, микромицеты.  




