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Csak az Aspergillus fajoknak van jelentősége?

➢ Fusarium spp.

➢ Aspergillus spp.

➢ Cladosporium spp.

➢ Penicillium spp.

➢ Alternaria spp.

➢ Trichothecium spp.

➢ Rhizopus spp.



Jelenlétük mindenhol meghatározó!

➢ Talajlakó félszaprotróf, szaprotróf szervezetek – több esetben

gyengültségi kórokozók patogenitási tulajdonsággal;

➢ Légtér gombafaj összetétele – időjárási körülmények,

napszakok, évszakok, földrajzi és ökológiai (külső és belső téri)

környezet, gazdanövény!!

➢ Száraz időjárás:

1, Cladosporium fajok – összes gombaelem 93%-a, 5.000-240.000 db/m3

2, Alternaria fajok – 50-150 db/m3

3, Penicillium és Aspergillus fajok

4, Fusarium fajok talajközeliek, 1,5 m felett csökkent a spóratartalom

➢ Fischl, G. (1983): A kukoricatáblák légterének mikroszkopikus gombái.

Növényvédelem, 19 (11): 481-485.



Mikotoxikózis!

Gombanemzetség Termelt toxinok Okozott probléma

Fusarium

- trichotecének (deoxynivalenol-DON; 
nivalenol; T-2 és HT-2 toxin)
- fumonizin
- zearalenon

- emésztési rendellenességek, belső 
vérzés ödéma;
- ösztrogén hatások, heresorvadás, 
vetélés, petefészek sorvadás,  
tejmirigyek növekedése

Aspergillus
- aflatoxinok (B1, B2, G1, G2)
- ochratoxinok
- patulin

- máj toxicitás, epevezeték hiperplázia, 
vese és bélvérzés;
- vesekárosodás, enteritis, 
teratogén és karcinogén hatás

Penicillium
- ochratoxinok;
- citrinin
- patulin

- vesekárosodás, enteritis, 
teratogén és karcinogén hatás;
- nefrotoxicitás

Alternaria
alternariol, altenuene, altertoxin, tenuazonic
sav, alternariol monometil éter

Embrionális fejlődést károsító hatások

Cladosporium
cladosporin, altenuisol, calphostin, 
cladospolid

Allergiás megbetegedés, bőrfertőzés, 
pulmonális mikózis



Akut dózis (LD50) és elfogadható napi bevitel (ADI) 

toxin szintek

Toxin
Akut toxikus szintek (LD50) (/kg 

testtömeg) - csirke

Elfogadható napi bevitel 
(/kg testtömeg) az 

emberi szervezetnél

Deoxynivalenol
(DON)

140 mg 1 µg

Zearalenon 4.000-20.000 mg (egér, patkány) 0,2 µg

Aflatoxin 6,3 mg 1 ng

Ochratoxin A 3,3 mg 5 ng

T-2 + HT-2 toxin 2-7,2 mg 0,06 µg



Miért jelentős ez a komplex kérdéskör?

~ 1 millió ha

~ 1 millió ha



A rovarok terjesztési szerepköre a 

mikrogomba-gazdanövény kapcsolatban

➢ Ismert az érintett gombanemzetségek talajban és

kukoricaállományok légterében történő előfordulása;

➢ Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) károsított szárak

fitopatológiai vizsgálata;

➢ Elsődleges cél volt a lárvajáratok környékéről izolálható

mikrogomba fajtaszortiment meghatározása eltérő

évszakokban gyűjtött kukorica tarlómaradványok esetében

(minták 50-50 db szár, Ráksiban lévő kukoricaterületről (Somogy megye) származtak) .





Kukoricamoly által károsított szárrészekről azonosított 

gombanemzetségek/fajok



Fusarium spp. 
micéliumszövedék 

megjelenése a 
szárak felületén



Kukoricaszár felületéről izolált Fusarium graminearum telepe PDA 
táptalajon 



Az eltérő évszakok hatása a megjelent gombafajok dominancia 

viszonyaira



Milyen következtetéseket vonhatunk le?

➢ Domináns nemzetségek a Fusarium, Acremoniella, Cladosporium

és Alternaria voltak;

➢ Tavasszal gyűjtött mintákban a gombafajok magasabb

előfordulási számát tapasztaltuk;

➢ Alternaria, Cladosporium nemzetségek változatlan intenzitással

jelentek meg az őszi és tavaszi mintákban.

➢ Fusarium génuszon belül 5 fajt azonosítottunk – állandó jelenlét.

➢ Érdekesség, hogy a vizsgált szárakon Aspergillus fajokat nem

sikerült kimutatnunk.



A témakör alaposabb felderítése 2020/2021-ben

➢ 2020 őszén betakarítást követően tarlón maradt kukorica növényi

maradványok gyűjtése;

➢ Célkitűzés volt a növényi maradványokon előforduló

mikroszkopikus gombák feltérképezése;

➢ Növénymaradvány minták öt szegmentumának kialakítása:

1, Levélmaradványok (száraz és roncsolódott levélzet bármely része);

2, Kukoricaszárak - hosszirányú metszetek;

3, Csuhélevél maradványok;

4, Tarlón maradt csőmaradványokból származó kukoricaszemek;

5, Elvetésre került kukorica vetőmagok.





Kukorica növényi maradványokon és vetőmagon azonosított gombanemzetségek/fajok
(az értékek a gombafajok fertőzési/előfordulási gyakoriságát (%) mutatják)



Csuhélevelek és a szár Cladosporium spp. fertőzöttsége



Acremoniella atra kolonizáció levélmaradványon



Nigrospora oryzae szövedék kukorica bélszövetében



Tarlóról származó kukoricaszemek vegyes fertőzése



Kukorica vetőmag Aspergillus clavatus fertőzése



Aflatoxin

A. flavus

Kukorica, 
gabonafélék

Gyümölcsök

A. parasiticus Földimogyoró

Aspergillaceae család – 17 szekció – 250 faj (Houbraken and Samson 2011)

Aspergillus fajok száma 185 (Kövics, 2000)

Patulin

A. clavatus

Kukorica, 
gabonafélék

Gyümölcsök

Penicillium 
expansum

Mangó, 
narancs



Tarlóról származó kukoricaszemek Fusarium spp. fertőzése



Kukoricaszárak Fusarium spp. fertőzése



Potenciális fertőzés és járvány kialakulását befolyásoló tényezők

gazdanövény

időjáráskórokozó

JÁRVÁNY



Kukoricacső Aspergillus flavus fertőzése

➢

Zala megye, 2021.08.11.



Kukoricacső Fusarium spp. fertőzése

➢

➢

➢

Somogy megye, 2014.09.24.



Kukoricacső vegyes (Aspergillus, Fusarium) fertőzése

Vas megye, 2014.09.30.



Mikotoxin határértékek humán fogyasztásra szánt, 

feldolgozatlan gabonafélékben és végtermékekben 
(Forrás: www.gabonatermesztok.hu)



Irányértékek  takarmányozásra  szánt  termékek  mikotoxin  szintjére  (12%-os 

nedvességtartalmú takarmányra vonatkoztatva) (Forrás: www.gabonatermesztok.hu)



➢ Milyen lehetőségekkel tudjuk elérni ezeket a toxin

irányértékeket?

➢ Milyen ok-okozati összefüggései vannak a témának a

termesztéstechnológiában?

➢ Hogyan tudjuk kivédeni, megelőzni és enyhíteni ezen patogén

szervezetek fertőzési nyomását?



Köszönöm a figyelmet!


