Drobnoustroje są obecne
w całym systemie żywnościowym.

Społeczności drobnoustrojów są obecne w
całym systemie żywnościowym i kluczowe dla
jego funkcjonowania i zdrowia, bezpieczeństwa
żywności oraz łagodzenia zmiany klimatu.

Gleba

Zwierzęta a choroby

W glebie występują różne drobnoustroje.
Grzyby tworzą pod powierzchnią gleby
rozlegle sieci łączące rośliny, a bakterie
występują często przy korzeniach.

Zwierzęta wodne

Rośliny

Podobnie jak ludzie,
również ryby mają
własny mikrobiom
skóry, skrzeli i jelit.

Naturalnym elementem takich społeczności
są niewielkie ilości potencjalnie szkodliwych
drobnoustrojów.

Drobnoustroje żyją na
roślinach i w ich wnętrzu,
wpływając pozytywnie
na ich zdrowie.

Drobnoustroje patogenne często
są częścią środowiska drobnoustrojów
korzystnych dla zdrowia gospodarza
i stają się szkodliwe dopiero, gdy
dojdzie do osłabienia układu
odpornościowego. Bakterie oporne
na środki przeciwdrobnoustrojowe
mogą przenosić się ze zwierząt na
ludzi przez żywność.

Drobnoustroje w żywności
Żywność fermentowana (np. jogurt) ma
korzystny wpływ na zdrowie człowieka.
Proces fermentacji polega na namnażaniu
„dobrych” drobnoustrojów występujących
naturalnie w żywności, tak aby ich liczba
przewyższyła liczbę drobnoustrojów
odpowiadających za jej psucie. Pozwala to
przechowywać żywność przez dłuższy czas.

Ludzie

Środowisko wodne

Wiele drobnoustrojów w ciele
człowieka ma na niego pozytywny
wpływ: mikrobiota jelit zależy od
diety. Człowiek ma wiele
społeczności drobnoustrojów,
które mają na niego pozytywny
wpływ: jedzenie, które spożywamy
wpływa na nasze bakterie jelitowe.

Spożywane przez nas ryby
żywią się drobnoustrojami.

Ludzie i choroby

Skorupiaki a choroby

Do infekcji wywołanych
drobnoustrojami dochodzi
najczęściej, gdy układ
odpornościowy jest osłabiony.

Niektóre związki drobnoustrojów
odkładają się w skorupiakach
i powodują zatrucie, gdy zostaną
spożyte przez człowieka.

Drobnoustroje w żywności
Algi jednokomórkowe
Algi jednokomórkowe są
źródłem pożywienia dla
człowieka
(np. Chlorella i Spirulina).

Gleba rolna
Bakterie występujące
blisko korzeni w glebie
wpływają pozytywnie
na wzrost roślin i pomagają
w ochronie przed chorobami.

Rośliny i choroby

Środowisko zwierząt

W określonych warunkach
poszczególne gatunki
drobnoustrojów mogą
powodować choroby roślin
i straty żywności.

Zwierzęta mają własną
mikrobiotę jelit, żwacza
skóry i błony śluzowej.

Gdy żywność się psuje,
drobnoustroje powodujące
jej rozkład zaczynają dominować
w mikrobiocie. Drobnoustroje
odpowiadające za rozkład
żywności często wywołują
zatrucie pokarmowe.

Odpady żywnościowe
W procesie gnicia żywności
drobnoustroje powodują
rozkładanie resztek, dzięki
czemu substancje odżywcze
mogą traﬁć z powrotem do
środowiska.
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