HOUBY
(Fungi, Mycota)

B. Voženílková

Charakteristické rysy hub
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●

●

●

Houby mají ze všech původců rostlinných chorob
největší význam.
Ve středoevropských podmínkách je jimi vyvoláno asi
82 - 84 % všech ekonomicky závažných chorob rostlin.
Podílejí se asi 60 % na ztrátách vyvolaných všemi
biotickými původci chorob rostlin.
Přesto mezi ekonomicky závažné druhy hub patří jen
nepatrný zlomek (necelé 1,5 %) z celkového množství
fytopatogenních druhů, kterých je kolem 10 tisíc.
Nauka zabývající se studiem hub se nazývá
MYKOLOGIE.

HOUBY
jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné eukaryotní
organizmy (mají diferencované jádro)

způsoby výživy: paraziticky či saprofyticky
Živiny jsou přijímány absorpcí ve formě roztoků.
Heterotrofie odlišuje houby od autotrofních zelených
rostlin.

Tělo hub - stélka (thallus)
u většiny hub se skládá z podélných vláken hyfy s jasně diferencovanými stěnami buněk

Mycelium (podhoubí)
- tvoří soubor hyf, který vytváří mnohojaderný,
nepohyblivý vegetativní útvar
- tato hyfální struktura odlišuje houby od většiny
bakterií, aktinomycet a protozoí
- bývá různě zbarvené od bělavého přes růžové,
šedozelené až k černohnědému a černěšedému

MYCELIUM
●

intercelulární - rozrůstá se v mezibuněčných prostorech hostitele

●

intracelulární - roste z jedné buňky do druhé v těle hostitele

●

extracelulární (povrchové) - houby porůstají podhoubím
povrch hostitele, které prostřednictvím bočních hyf vniká do
epidermálních buněk, kde vytváří haustoria,
která slouží k absorbci živin

PŘÍJEM ŽIVIN
Příjem živin umožňuje řada enzymů a organických kyselin
produkovaných hyfami do prostředí.

Pomocí nich jsou rozkládány jednotlivé látky, obsažené v
substrátu (cukry, škrob, celulóza, lignin, bílkoviny, tuky aj.) na
jednoduší a ty pak slouží k zajištění výživy a potřebné energie
houbového organismu.

VÝŽIVA HUB
●

Saprofyticky - z neživého nebo odumřelého organického materiálu

●

Paraziticky - na živých rostlinách, živočiších a člověku

●

●

●
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Saproparaziticky - v průběhu ontogeneze prodělávají houby nejdříve
parazitickou, později saprofytickou fázi, patří sem velká většina hub
Obligátní (závazné) parazity - řadí se sem jen malá skupinka
fytopatogenních hub jsou to např. rzi, padlí
Mykorrhiza - soužití mycelia hub s kořeny vyšších rostlin.
Lichenisma - těsné soužití houby se sinicí nebo řasou, dávající vznik
ekologicky i morfologicky odlišnému organismu - lišejníku
Někdy mohou houby společně s jinými organismy vytvářet
symbiotický svazek.

MORFOLOGIE HUB

●

●

Vývojově nejnižší skupiny hub (Myxomycota a část
Chytridiomycet) nemají hyfy a netvoří podhoubí.
Eukarpická stélka - vzniká na vyšším vývojovém
stupni (část skupiny Phycomycetes) a je diferencována
ve vegetativní a rozmnožovací část

Holokarpický thalus – vegetativní stélka je složena
z jediného nahého protoplastu, který se v době
rozmnožování celý přeměňuje v jeden (Olpidiaceae)
nebo více (Synchytriaceae) fruktifikačních orgánů

●

MORFOLOGIE HUB
Vegetativní část může být jednoduše nebo složitě
rozvětvená (blastocladia) a větve (rhizoidy) ponořeny
do substrátu, podobně jako kořínky vyšších rostlin.
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Další vývojové skupiny hub už mají pravé mycelium,
tvořené hyfami.
Charakteristickým znakem vývojového stupně hub je
přítomnost přehrádek - sept.

MORFOLOGIE HUB
Septy - (přehrádky) vznikají pouze k ohraničení
rozmnožovacího orgánu, k uzavření poškozené
části hyfy a nebo k oddělení silně
vakuolizovaných hyf od intenzívně rostoucího
mladého mycelia (podhoubí)
●

●

Vyšší Phycomycetes a všechna Ascomycotina,
Basidiomycotina a Deuteromycotina mají hyfy s
pravými přehrádkami.
Většina Phycomycetes má mycelium (podhoubí)
bez přehrádek (sept).

Přehrádky (septy) rozdělují myceliová vlákna
na jednotlivé buňky, které podle počtu jader
mohou být jednojaderné, dvou a vícejaderné.
●

MORFOLOGIE HUB
Vedle protáhlého hyfového tvaru buněk, existuje
kulovitá až elipsovitá forma kvasinkových buněk,
vrůstajících jednotlivě, nebo v řetízcích a
rozmnožujících se pučením.

●

●

Plektenchym - jednotlivé hyfy mycelia se seskupují a vytvářejí
nepravé pletivo, které může mít v podstatě dvě formy:
1) prozenchym - rozeznávají se jednotlivé hyfy
2) pseudoparenchym - hyfy tvoří pletivo složené z
izodiametrických vzájemně k sobě přitisklých buněk,
připomínajících parenchym.

MORFOLOGIE HUB

●

Z plektenchymu vývojově vznikla u četných druhů hub řada
somatických nebo reproduktivních forem
Patří k nim tyto vegetativní struktury:

Sklerocia
povrch - prozenchym. struktura,
vnitřek je tvořen plektenchymem,
charakteristická jsou např. u hub r. Sclerotinia.

Stromata - pevný somatický útvar

Rhizomorfy - představující makroskopicky
viditelné provazce hyf (např. u Armillaria melea)

CYTOLOGIE HUB
●

●
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Složení stěny buněčné: ze dvou i více vrstev a tvoří ji
mikrofibrily uložené v amorfním materiálu
Polysacharidy - jsou hlavní chemickou složkou stěny buněčné,
nejdůležitější z nich jsou - chitin, celulóza a nerozpustné
glukany, mohou se vyskytovat ve formě mikrofibril a tvoří
tak základ strukturální pevnosti buněčných stěn
Ostatní komponenty - sacharidy, proteiny, lipidy a minerální
látky jsou většinou amorfní
Počet jader (nuclei) v segmentu přehrádkované hyfy je velmi
proměnlivý: 1-2 v mono i dikaryontních
hyfách u Basidiomycetes,
20-30 u Phycomycetes

ROZMNOŽOVÁNÍ HUB
Houby se rozmnožují
výtrusy (sporami), které
vznikají pohlavní nebo
nepohlavní cestou
●

●

Při vzniku rozmnožovacích orgánů se může na tyto útvary
přeměňovat buď celá stélka (houby holokarpické) nebo
rozmnožovací orgány vznikají pouze na části stélky (houby
eukarpické) a ostatní část je somatická.

ROZMNOŽOVÁNÍ HUB
●

Nepohlavním způsobem se houby rozmnožují silně oblaněnými
trvalými sporami přizpůsobenými k překonávání
nepříznivých životních podmínek
(konidie, pyknospory, chlamydospory)

●

●

Označují se mitosporami - předcházely
jim mitózy jádra či jader a tvoří
stadium anamorfy (dříve imperfektní
či nedokonalé stadium).
Pohlavní rozmnožování hub je
význačné za sebou následující
karyogamií a meiozou, jehož
výsledkem jsou výtrusy – meiospory
(oospory, zygospory, askospory,

ROZMNOŽOVÁNÍ HUB

●

●

Proto se nazývají pohlavními výtrusy a stav, kdy je houba
tvoří se označuje perfektním (dokonalým) rozmnožováním.

Stadium, které je uzpůsobeno k rozmnožování pouze vřecky
nebo basidiemi, se nazývá telemorfa.

