
Postup č. 5: založenie experimentu tvorby kyseliny citrónovej pomocou A. niger a A. versicolor 

1. Príprava spórovej suspenzie Aspergillus niger a A. versicolor  

- V prvom rade sa oboznámime so zásadami sterilnej práce (viď. poznámky) 

- Pripraviť 0,1 % roztok tween 80   

- Z petriho misky s kultúrou Aspergillus niger a A. oryzae sa pomocou sterilnej mykologickej 

ihly alebo lancety vyberú výseky (počet x podľa potreby) a pomocou mykologickej ihly sa 

prenesú do skúmaviek 

- Vložia sa do skúmavky s 5 ml destilovanej vody a tween 80 (0,1%), tak aby spórová suspenzia 

slúžiaca na očkovanie dosiahla hodnotu 105 - 106 spór v ml (viď. počítanie v Thomových 

komôrkach) (dosiahneme tak riedenie 100) 

- Skúmavky je potrebné dôkladne pretrepať aby sa suspenzia zhomogenizovala 

- V prípade nižšej hodnoty spór, pridáme spóry húb 

- V prípade vyššej hodnoty spór, riedime vodou 

Poznámky: nutné je dodržovať zásady sterilnej práce s mykologickou ihlou a lancetou, v tomto 

experimente používame dva druhy mikroskopických húb a je preto dôležité aby spóry jedného 

druhu nekontaminovali druhý variant experimentu. Rovnako sa ako dôvod sterilnej práce ukazuje 

aj možnosť kontaminácie baktériami, ktoré rastú oproti hubám oveľa rýchlejšie, tzn. ich generačná 

doba je kratšia. Prerástli by substrát oveľa rýchlejšie. Je dôležité pracovať s bankou a ostatnými 

pomôckami a substrátom, čo najsterilnejšie. Dbáme na to čo chytáme rukami, kam ukladáme 

pomôcky a substráty!!! 

2. Založenie experimentu pre produkciu kyseliny citrónovej 

- Základom je pripraviť 15 % roztok trstinovej melasy 

- Roztoky melasy, kde bude prídavok oleja s nenasýtenými mastnými kyselinami je potrebné 

homogenizovať, tzn. dispergovať olej čo najviac do prostredia vody, to je možné za pomoci 

disperzného činidla tween 80, ktorý musí tvoriť 0,1 % v objeme 15 % trstinovej melasy 

- Pomocou pH indikačného papierika a pH metra zmeriame pH substrátu (hodnotu si 

poznačíme, budeme ju potrebovať na nasledujúcom cvičení) 

- 1 ml spórovej suspenzie sa prenesie do Erlenmayerovej banky so 100 ml 15 % roztoku 

trstinovej melasy, premiešame 

- Banka sa prekryje alobalom 

- Experiment bude založený na 4 variantoch s jedným druhom A. niger a 4 variantoch z druhým 

druhom A. versicolor 

 

Tabuľka: Varianty experimentu fermentácie kyseliny citrónovej s použitím 2 druhov rodu 

Aspergillus  

Variant MVH 
Objem 
média 

Obsah 
melasy 

Prídavok 
nasýtených 
mastných 

kyselín 

Typ 
kultivácie 

1 

Aspergillus 
niger 

100 ml 15 % 

0 % 

Povrchová 
kultivácia 

2 1 % 

3 2 % 

4 4 % 

5 

Aspergillus 
versicolor 

0 % 

6 1 % 

7 2 % 

8 4 % 



- Ako kontrola nám budú slúžiť varianty s nulovým prídavkom nenasýtených mastných kyselín 

v podobe repkového oleja  

- Poznačiť si obsah mastných kyselín z obalu oleja a prepočítať na nami pridané množstvo do 

jednotlivých variantov  

Povrchová kultivácia rodu Aspergillus 

- Banky naočkované s A. niger a A. versicolor budú kultivované na tekutých živných médiách 

bez trepania (bez pohybu) povrchovo pri teplotách 25 °C po dobu 9 – 12 dní 

Poznámky : Povrchový typ kultivácie je založený na fakte, že mikroorganizmy rastú na povrchu, kde 

ich substrátové mycélium je rozrastené v substráte, čerpá živiny a doň vylučuje aj produkty 

metabolizmu (vrátane kyseliny citrónovej) a rozmnožovacie (fruktifikačné orgány) sú nad 

povrchom substrátu. U húb sa jedná o mikroorganizmy s respiračným typom metabolizmu, kde je 

práve atmosferický kyslík konečným akceptorom elektrónov. Je preto nutné zabezpečiť 

mikroskopickým hubám dostatok kyslíka.  

 

3. Počítanie spór Aspergillus niger a Aspergillus versicolor pomocou Thomovej komôrky 

(presný postup v prílohe) 

- Na vyčistenú počítaciu komôrku prenesieme kvapku perfektne zhomogenizovanej suspenzie 

spór 

- Prikryjeme krycím sklíčkom 

- Spóry necháme sedimentovať  

- Pozorujeme pri zväčšení max 40 x 

- Postupne počítame spóry v troch veľkých štvorcoch resp. v 48 malých štvorčekoch 

- Celkový počet spór vyjadríme pomocou vzorca: 

𝑃 =  
𝑝 . 𝑣 . ℎ . 𝑧

𝑦
 

- Kde,  

P – celkový počet spór v 1 mm3 (1 µl), 

p – počet spočítaných spór 

v – prevrátená hodnota plochy jedného malého štvorčeka (strana je 0,05 mm) 

h – prevrátená hodnota hĺbky komôrky (hĺbka je 0,02 mm) 

z – prevrátená hodnota stupňa riedenia (ak je riedenie 10-2, hodnota je 100)  

y – počet malých štvorčekov, v ktorých sme počítali spóry 

- Prepočítať počet spór na 1 ml, ktorým budeme očkovať vzorky 

Výsledky: 

- Zistiť vplyv rôzneho prídavku nasýtených mastných kyselín obsiahnutých v repkovom oleji na 

tvorbu kyseliny citrónovej a vyjadriť ich popisom a graficky (pri popise výsledkov zohľadniť 

množstvo obsiahnutých mastných kyselín) 

- Zistiť rozdiely v produkcii kyseliny citrónovej medzi A. niger a A. versicolor a výsledok vyjadriť 

popisom a graficky 


