
ОТДЕЛ ASCOMYCOTA

I част



1. Морфологични особености:

- добри развит ценоцитен мицел

- хифи - септирани

Ascomycota

Ascus (“торбести”) гъби

70 % от всички описани микроскопични гъби (64 000 вида)

септирани хифи при

Ascomycota

Hypomyces

completus
Penicillium

roqueforti
Saccharomyces 

cerevisiae



2. Размножаване:

- безполово – чрез екзогенни спори (конидии)

- полово – чрез мейоспори (аскоспори)

Анаморфна форма Телеоморфна форма

Aspergillus Eurotium

Emericella

Neosartorya

Penicillium Talaromyces

Eupenicillium



ТИПОВЕ ПЛОДНИ ТЕЛА И АСЦИ

апотеций

клейстотеций аскострома Битуникатни асци

Leptosphaerulina sp.

незащитени асци перитеций



ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТДЕЛ ASCOMYCOTA

подотдел Taphrinomycotina 

 клас Neolectomycetes  

  разред Neolectiales 

 клас Pneumocystidomycetes 

  разред Pneumocystiales  

 клас Schizosaccharomycetes 

  разред Schizosacchariales 

 клас Taphrinomycetes  

  разред Taphrinales 

подотдел Saccharomycotina 

 клас Saccharomycetes  

  разред Saccharomycetales 

подотдел Pezizomycotina  

 клас Arthtoniomycetes  

  разред Arthroniales  

 клас Chaetothyriomycetes  

 клас Dothidiomycetes  

  разред Capnodiales  

  разред Dothidiales  

  разред Myriangiales  

  разред Patellariales  

  разред Pleosporales 

 

Dothideomycetes incertae sedis 

  разред Botryosphaeriales 

  разред Hysteriales  

разред Patellariales 

  разред Jahnulales 

 

клас Eurotiomycetes 

    подклас Chaetothyriomycetidae 

  разред Chaetothyriales 

  разред Pyrenulales 

  разред Verrucariales 

   подклас Eurotiomycetidae 

разред Coryneliales 

разред Eurotiales  

  разред Onygeniales 

    подклас Mycocaliciomycetidae 

  разред Mycocaliciales 

клас Lecanoromycetes  

    подклас Acarosporomycetidae 

  разред Acarosporales 

    подклас Lecanoromycetidae 

  разред Lecanorales  

  разред Peltigerales 

разред Teloschistales 

   подклас Ostropomycetidae 

разред Agyriales 

разред Baeomycetales 

разред Ostropales 

  разред Pertusariales 

 



КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТДЕЛ ASCOMYCOTA

 

Lecanoromycetes incertae sedis: 

разред Candelariales 

разред Umbilicariales 

 

 клас Leotiomycetes  

  разред Cyttariales  

  разред Erisiphales  

  разред Heliotiales  

  разред Rhytismatales  

  разред Thelebolales 

клас Lichinomycetes 

  разред Lichinales  

 клас Orbiliomycetes  

  разред Orbiliales  

 клас Pezizomycetes  

  разред Pezizales 

клас Sordariaomycetes 

    подклас Hypocreomycetidae 

  разред Coronophorales 

  разред Hypocreales 

  разред Melanosporales 

  разред Microascales  

    подклас Sordariomycetidae 

  разред Boliniales 

  разред Calosphaeriales 

  разред Chaetosphaeriales 

  разред Coniochaetales 

  разред Diaporthales  

  разред Ophiostomatales 

  разред Sordariales  

    подклас Xylariomycetidae 

  разред Xylariales 

 клас Laboulbeniomycetes  

  разред Laboulbeniales 

  разред Pyxidiophorales 

 

Sordariomycetes incertae sedis 

  разред Lulworthiales 

  разред Meliolales 

  разред Phyllachorales 

  разред Trichosphaeriales 

Pezizomycotina incertae sedis  

  разред Lahmiales 

  радред Medeolariales 

  разред Triblidiales 

 



РАЗРЕД PEZIZALES

Morchela sp.Peziza sp.



РАЗРЕД SORDARIALES

Жизнен цикъл при р. Neurospora



РАЗРЕД SORDARIALES



РАЗРЕД EUROTIALES

СЕМЕЙСТВОMONASCACEA

 Гъбите от р. Monascus са познати от векове в страните от 

Далечния изток и са използвани като оцветители и 

консерванти на храни, както и при лечението на различни

заболявания

Колония на щам 

Monascus purpureus

Хифа с алейроконидии при 

щам Monascus purpureus

Клейстотеций на щам 

Monascus purpureus



БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЯХНОТО

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

 Ензими

 хидролази - β-галактозидази, амилази, протеинази, 

пептидази, хитинази, целулази; 

 антиоксидантна защитна ензимна система (СОД, 

каталаза)

 Промишлено производство на ензими, култивиране на 

специфични трудно-усвоими субстрати

 Липиди – свръхпродукция на първичен метаболит

 Наситени – 72-88 %

 Ненаситени – 51 % (състав, близк до този на какаовото

масло)



БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЯХНОТО

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

 Поликетиди 

 пигменти – оцветители, консерванти, лечение на 

дизентерия и стомашни разстройства, болки в 

мускулите, хипертония



БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЯХНОТО

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

 Поликетиди 

 Монаколини – хипохолестеролен ефект, Монаколин К –

“Ловастатин”

 Метилкетони – производство на храни и козметика, 

придават специфичен аромат



БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЯХНОТО

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

 Поликетиди 

 Цитринин – антибактериална активност; канцерогенен, 

мутагенен и тератогенен ефект; черен дроб и бъбреци

- нефропатия



РАЗРЕД OPHIOSTOMATALES

синемии при Ophiostoma ulmi

Бряст заразен с

Ophiostoma ulmiДатска болест по листата на бряста



РАЗРЕД CLAVICEPITALES

Claviceps purpurea Claviceps purpurea – перитеции



РАЗРЕД EUROTIALES

р. Aspergillus и р. Penicillium

р. Penicillium – конидиофор

метули, фиалиди, конидии

р. Aspergillus – конидиофор, 

везикула, стеригми І ред, стеригми

ІІ ред, конидии



Р. ASPERGILLUS

Aspergillus nidulans Aspergillus terreus Aspergillus niger



Р. PENICILLIUM



ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА Р. ASPERGILLUS

• A. nidulans (Emericella nidulans) – широко използван за 

генетични изследвания

• A. glaucus (Eurotium herbariorum) – увреждат храни с 

високо захарно съдържание, текстил и кожа

• A. restrictus – продуцира киселини, увреждащи камерите 

и лещите 

• A. oryzae – използван при приготвянето на ориенталски 

храни и напитки

• A. flavus – атакува ядки и отделя високотоксичен и 

канцерогенен афлатоксин

• А. fumigatus – причинител на аспергилози по птиците и 

понякога по хората, както и A. flavus, A. niger, A. nidulans



ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА Р. PENICILLIUM

• P. oligitatum и P. italicum патогени по плодовете на 
цитрусовите растения

• P. expansum – причинява гниене по ябълките

• P. cammebertii – при производството на меко сирене

• P. roquefortii – при производството на синьо сирене

• P. notatum и P. chrysogenum – производство на пеницилин


