


Huby tvoria samostatnú skupinu organizmov. 

K životu nepotrebujú svetlo- neprebieha v nich  

fotosyntéza.  

Rozmnožujú sa výtrusmi. 

V prírode majú veľký význam, umožňujú obeh látok príro- 

de. 

Saprofytické (hniložijné) huby získavajú živiny z odumre- 

tých rastlín a živočíchov. 

Parazitické (cudzopasné) huby získavajú živiny zo živých 

organizmov a spôsobujú choroby rastlín a živočíchov.   



 

 

 jednobunkové 

mnohobunkové 



Kvasinky  

  sú jednobunkové hubové organizmy. 

   Telo tvorí 1 bunka s bunkovou stenou, 

cytoplazmatickou membránou, vakuolou, 

jadrom a mitochondriami. 

 Živia sa kvasením organických látok. 

 Rozmnožujú sa pučaním. 

 





  Ich potravou je cukor, ktorý procesom kvasenia   

rozkladajú na oxid uhličitý a alkohol 

 využitie v potravinárstve -  pri výrobe piva, vína, 

chleba 

 potravinárske kvasnice- droždie (kvasinky lisované  

    s múkou) 

 niektoré kvasinky sú pôvodcami  

 ochorení (kožné plesne  

    na nohách...) 



 Mnohobunkové huby bez plodníc 

 Ich telo pozostáva z: 

                                   výtrusnice 

                                   podhubia 

 



 Rastú na zahnívajúcich organických podkladoch - 

na ovocí, zelenine, mlieku, syroch, zaváraninách  

    (pleseň hlavičkatá), či pekárenských výrobkoch 

    (papleseň štetkovitá) 

 Parazitické žijú na rastlinných a živočíšnych telách  

    a spôsobujú rôzne ochorenia 



 Jej výtrusnice majú guľôčkovitý tvar 

 nájdeme na plesnivom ovocí a zelenine 



 Jej výtrusnice pripomínajú štetec 

 sú na pokazenom kompóte, na 

plesnivých citrónoch, chlebe, pečive... 

 Vyrábajú sa z nej antibiotiká - penicilín 



 Syr Roquefort.  

 Do chlebového cesta sa pridá pleseň Penicillium 

roqueforti, chlieb sa upečie a ešte čerstvý sa odloží 

do vlhkej jaskyne. Po šiestich týždňoch sa z tak 

zplesniveného chleba stiahne pleseň a pridá do 

mladého syra. Pleseň potom musí v syre zrieť... 

 

 









 Huby bez plodníc sú tiež súčasťou tiel lišajníkov. 

 V tele lišajníka žijú spolu s jednobunkovými riasami  

     v symbióze (obojstranne prospešnom spolužití) 

     Riasy hubám poskytujú organické látky, ktoré vytvorili 

fotosyntézou a huby poskytujú riase vodu. 

riasy 

hubové vlákna 

hubové vlákna 



 Sú potravou pre niektoré zvieratá (soby) 

 Sú indikátormi čistoty ovzdušia (rastú len 

tam, kde nie je znečistené ovzdušie) 

 Sú priekopníkmi života (keďže nezávisia od 

pôdy, prichytia sa aj na nehostinnom 

podklade – kameni, streche.., rozrušujú ho a 

vytvárajú pôdu aj pre náročnejšie rastliny) 



diskovka bublinatá 

diskovník múrový dutohlávka sobia  

zemepisník mapovitý 
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