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•petespórás (Oomycota) gomba 
•Európában 1878-ban jelent meg Franciaországban, 
Bordeaux környékén 
•Magyarországon 1880-ban jegyezték fel először a Sopron 
melletti Meggyesen 
•1890-92 a hazai bortermelés a negyedére csökkent 
•károsítása után akár 100 %-os lomb- és fürtkár alakulhat 
ki 
•fejlődése már 10 oC-on elindul 
•a spórák -15 - -20 oC-on sem károsodnak, alulról támad 
•hőmérsékleti optimuma 20-25 oC 
•csapadékigénye 10 mm 
•lappangási ideje 2-3 hét, az aszályos idő nem kedvez neki 
•ellenszere a réz (Cu) 
 









 

sporangium 

columella 





spórák 

spóratartók = sporangium 

rhizoid 

columella = központi oszlop 



 

•A járomspórás gombák (Zygomycota) közé tartozik 
•szaprofiták: elhalt szerves anyagból táplálkoznak 

sporangium 

columella 





Az indáspenész megjelenhet: termesztett 
szamócán,édesburgonyán, almán, paradicsomon stb. 
és ezek rothadását okozza. 
 

 











élesztő (kocka): egysejtű gombák 
tömegéből álló élelmiszer 
 
van benne: víz, fehérje, ásványi 
anyag (K, Na, Ca, Mg, P), 
zsiradék, szénhidrát, vitamin 
(B,E), enzim (zimáz) 
 
semlegesíti a stressz hatást, 
serkenti a hasnyálmirigy 
működését, szépíti a bőrt 



 





•a tömlős gombák (Ascomycota) közé tartozik 
•a tömlősgombáknál a sporangiumok (spóratartók) 
megnyúlnak és  egy tömlőt ún. aszkuszt képeznek. 
Ezekben fejődnek a spórák (aszkospórák) 8  db 



•Az észak-afrikai beduinok már legalább 1000 éve készítenek gyógykenőcsöt a szamarak 
hámján képződött penészből 
 

francia katonaorvos, 1897-ben Penicillium glaucum néven izolálta a 
penészgombát (sikeresen gyógyított vele tífuszos tengerimalacokat), kutatási eredményeit 
orvosi disszertáció formájában nyújtotta be, de a Pasteur intézet nem ismerte el. 1912-
ben meghalt, 1949-ben poszthumusz tüntették ki 
 
•1928. London, St. Mary kórház,  Staphylococcus tenyészetébe 
került kékes-zöld penész szennyeződés körül nem növekednek a baktériumok 
A gombáknak baktériumölő hatása van = ANTIBIOTIKUMOK  
Penicillium notatum a Gram+ baktériumok ellen hatásos 
•1931-ben abbahagyta kutatásait, majd 1934-ben újrakezdte, 1940-ben sikerült 
tisztított formában előállítani a szert 
 
•1939. Oxfordi egyetem Howard Walter Florey in vivo kimutatta a penicillin 
antibakteriális hatását (1942. 03.14. kezeltek  sikeresen emberi beteget penicillinnel) 
 
•Kémiai szerkezetét 1940. elején sikerült meghatározni -
nak 
 
•1945. Orvosi Nobel díj –  és  (hogyan lehet ipari méretekben 
előállítani)  
 

 



1945. 





•a tömlős gombák  (Ascomycota) közé tartozik 
•spórája évekig életképes 
•mérgező, életveszélyes tüdőbetegséget is okozhat 









•A tömlősgombák (Ascomycota) közé tartozik 
•Fertőzött rügyekben, micéliumokkal telel át, ezért 
van, hogy első tünete a kis hajtásokon jelentkezik 
•A fertőzött végek kimetszésével, elégetésével 
illetve a tél végi lemosó permetezéssel lehet ellene 
védekezni 
•Melegigényes kórokozó (15-28 oC), így járványos 
terjedését a tartósan meleg, mérsékelten párás, 
száraz időjárás segíti 
•Fehéres-szürke, penészszagú „lisztes” bevonatot 
képez a szőlő levelén és bogyóján, az elhaló 
leveleken határozatlan alakú barna foltok jelennek 
meg, majd a levél széle bepöndörödik 



kleisztotécium 

aszkusz 
 
 
 





•a tömlősgombák (Ascomycota) közé tartozik 
•olyan gomba, mely tartósan csapadékos, hűvös 
viszonyok alatt alakul ki, a szőlő fürtjeit támadja 
meg, ahol szövetelhalást, bénulást okoz 
•a tartós meleg, száraz idő viszont megakadályozza 
a gomba további terjedését, és kedvező viszonyok 
között megkezdődik a nemesrothadás, azaz az 
ASZÚSODÁS 
•csökkenti a bogyók víztartalmát, ezáltal magas 
lesz a cukortartalom az összetöppedt szemekben 
•1 puttony= 21-22 kg aszúsodott szőlőszem, ez 
kerül be egy (gönci) hordóba = 136-138 literbe 





Az aszú bor érlelése is csak tokaji pincében 
történhet, ahol a levegő jellegzetes illata a pince 
falán élő sötétszürke pincepenésznek köszönhető. 
 





Emberi mikózisok - bőrbetegségek 

•Bőrt és függelékeit (haj, szőr, köröm) betegítenek meg: 
Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporium canis 
(állatról emberre) 
 
•Bőrt, nyálkahártyát és belső szerveket támadnak meg: sarjadzó 
gombák – Candida albicans 
 
•Hajlamosító tényezők: 
-meleg, párás környezetet biztosító ruházat 
-fokozott izzadás 
-nem szellőző bőrfelületek 
-terhesség, fogamzásgátló tabletták, cukorbetegség 
-egyes gyógyszerek pl.: antibiotikumok szedése 
-rossz helyi keringés, rossz vérellátási viszonyok 
-túlsúly 
 
•Bőrgomba leggyakrabban lábon: lábujjak között, lábkörmökön 
 

 

 















1. Milyen „jó és rossz” mikroszkópikus 
gombával találkozhatunk a konyhánkban? 

2. Sorolj fel szőlő kártevőket! 

3. Milyen gombapartnerek kellenek egy 5 
puttonyos tokai aszúhoz? 

4. Egy candidiázisban szenvendő 
páciensnek miért kell diétázni? 

5. Sorolj fel emberi mikózisokat! 

 





1. „Jók”: élesztő, rokfort  sajt penészgombája, 
nemespenész a szalámin 

    „Rosszak”: fejespenész, indáspenész, 
vánkospenész 

2. Szőlő kártevőket: peronoszpóra, lisztharmat 
3. 5 puttonyos tokai aszúhoz: borélesztő, 

szürkepenész, pincepenész 
4. A candidiázis hajlamosító tényezője a 

szénhidrát dús táplálkozás (a gomba táptalaja) 
5. Emberi mikózisok: bőrgomba, lábgomba, 

körömgomba, candidiázis, hüvelygomba, 
szájpenész. 
 


