
Плесенни 
гъби



1. Понятие за плесенни гъби

 Еукариотни МО, които са значително по-сложно 
устроени от дрождите и актиномицетите. Те могат 
да бъдат многоядрени и многоклетъчни.



2. Форма и големина

а) Форма - тънки и дълги нишки, (хифи) 
които могат да бъдат субстратни и 
въздушни. Образуват мицел. 



б) Големина - диаметъра на хифите е 
между 5-50 µm, а дължината им достига 
до сm



 Те са еукариотни МО. В една клетка може да 
има 1 ядро или повече ядра. Мицела може да 
бъде септиран и несептиран Клетъчната стена на 
хифите е дебела и многослойна и е изградена от 
хитин или хитиноподобни вещества.

3. Устройство



 Клетъчната мембрана е изградена от двоен 
липиден слой, в който са потопени белтъци.

 Имат всички мембранни и немембранни органели
хaрактерни за еукариотната клетка.



4. Размножаване

а) вегетативно

- чрез просто делене на хифите

б) чрез спори

- безполови спори



 Артроспори

На върха на въздушните хифи се оформят 
отделни клетки наречени оидии, които в 
подходящи условия се превръщат в 
артроспори.



Хламидоспори

При попадане при неблагоприятни 
условия част от клетките в мицела 
задебеляват стените си и се превръщат в 
хламидоспори.



Спорангиеспори
От мицела прораства някоя от хифите, 

която завършва с плодно тяло, 
цитоплазмата се фрагментира и се 
образува множество спорангеоспори, които 
временно остават затворени в обвивката на 
спорангия.



Конидиоспори

На въздушните хифи се образуват 
конидионосци с конидиоспори.



Конидиоспори

р. Penicilliumр. Aspergillus



- Чрез полови спори – зигоспора
Сливат се две клетки, при което се образува 
зигота. От зиготата прораства спорангий, в който 
се образуват спорангиеспори.



а/ разпространение - Плесента може да се намери

под формата на нишковидно, меко или прахообразно, 
бяло, сиво, синьо-зелено, жълтеникаво, червеникаво, 
синкаво или черно тънко покритие върху различни
субстрати. Особено забележимо е наличието им върху
развалени храни (напр. хляб, плодове), влажна 
дървесина или по стени.

5. Разпространение и значение



 Причиняват разваляне на хранителните 
продукти.



 Използват се при производство на сирена.

Сирене рокфор

Сирене камамбер



 Причиняват заболявания – аспергилоза.

 Cladosporium herbarum е най-честият плесенен
алерген с най-голяма концентрация на спори от 
май до октомври (до петнадесет хиляди на 
кубически метър въздух). Причинява сенна
треска през лятото, когато се коси тревата.



 Намират приложение в биотехнологиите –
производство на антибиотици, ензими и т. н.
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