
Entomopatogénne huby



Všeobecná charakteristika

• Sú významnou súčasťou ekosystému

• Sú schopné zabiť hmyz bez toho, aby boli 
priamo požité – stačí kontakt spóry s kutikulou

• Existuje predpoklad, že hmyz si nevie vytvoriť 
rezistenciu proti EPF

• Využívajú sa na reguláciu populácii hmyzu v 
poľnohospodárstve ako bioagens



Druhové spektrum

• Rozmnožujúce sa nepohlavne, ale ich sexuálne štádia 
patria do rodov Cordyceps resp. Metacordyceps. Radia 
sa do Ascomycota

• Druhy Beauveria bassiana, B. brongniartii, B. 
pseudobassiana, Metarhizium anisopliae, M. robertsii, 
Isaria farinosa, I. fumosorosea, Lecanicillium
muscarium, Hirsutella thopsonii

• Huby patriace do oddelenia Entomophtoromycota –
veľa z nich je schopných rast len paraziticky

• Rody Entomophthora, Conidiobolus, Pandora, 
Entomophaga
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Infekčný proces

• Väčšina entomopatogénnych húb vyžaduje na vyklíčenie spór relatívnu 
vlhkosť vyššiu ako 97 % a teplotu v rozmedzí 25-30°C 

• Po úspešnom vyklíčení spór sa vytvára infekčná štruktúra označovaná ako 
apresórium. Ide o rozšírenú časť hýfy priľnutú na povrch hostiteľa, z ktorej 
vyrastá infekčná hýfa. Apresórium predstavuje adaptáciu, ktorá umožňuje 
entomopatogénnym hubám koncentrovať fyzikálnu a chemickú energiu na 
veľmi malej ploche a umožňuje tak prerastanie infekčnej hýfy cez kutikulu
hmyzu. Pri prieniku hýfy do tela hostiteľa sa uplatňuje enzymatická 
degradácia kutikuly a tiež mechanický tlak, ktorý fyzicky odtláča lamely 
kutikuly od seba .

• Po prieniku hýfy do tela hmyzu a prekonaní jeho obranných mechanizmov 
nastáva rýchle množenie huby a jej rozširovanie a rast v celom tele. V 
hemolymfe sa huba šíry vo forme blastospór.

• Po smrti huba rastie v hostiteľovi saprofyticky. Za vhodných podmienok 
vyrastá mycélium krátko po smrti hostiteľa na povrch kadáveru a vytvára 
na ňom hustý povlak mycélia. 



Infekčný proces



Enzýmy

• Enzymatická degradácia kutikuly zahŕňa 
pôsobenie spektra extracelulárnych enzýmov

• Lipázy a esterázy
– Rozkladajú tuky na povrchu kutikuly, zabezpečujú 

energiu

• Chitinázy
– Rozkladajú chitín na N-acetyl- glukozamín

• Proteázy
– subtilisin-like (Pr1), trypsin-like (Pr2)



Toxíny

• Počas patogenézy entomopatogénne huby produkujú rôzne druhy toxínov. 
• Cytotoxíny sa zúčastňujú na rozrušovaní buniek počas penetrácie hýf
• Neurotoxíny sú zodpovedné za typické príznaky napadnutého hmyzu, ako 

je paralýza alebo znížená dráždivosť.
• B. bassiana, M. anisopliae, alebo I. farinosa a I. fumosorosea produkujú vo 

vnútri svojho hostiteľa veľké množstvo toxických látok. Tieto toxické látky 
sú predovšetkým  nízkomolekulárne zlúčeniny ako beauvericin, 
bassianolide, beauverolidy alebo isarolidy. Tiež bola popísaná produkcia 
vysokomolekulárnych zlúčenín ako je bassiacridin. M. anisopliae produkuje 
cytochalasíny a celú škálu toxínov nazvaných destruxíny. 

• Po smrti huba rastie v hostiteľovi saprofyticky, pričom produkuje niektoré 
metabolity ako sú oosporein alebo bassianolone, ktoré sa môžu podieľať 
na vylúčení konkurujúcich mikroorganizmov z mŕtveho hmyzu



Faktory ovplyvňujúce infekciu

• Teplota – podľa druhu huby optimum pre 
Metarhizium anisopliae je 25-35°C, B. bassiana 
20-30°C, B. caledonica 10-20°C

• Vlhkosť (min 97% počas klíčenia- neskôr aspoň 
60%), UV žiarenie (poškodenie DNA- deaktivácia
spór), dážď a vietor (odnos inokula)

• Imunitný systém hmyzu
– Napadnutý hmyz sa snaží chrániť pred prienikom huby 

napríklad melanizáciou
– Neskôr sa hmyz bráni infekcii tak, že vylučuje do 

hemolymfy zlúčeniny ktoré inhibujú množenie huby





Produkcia inokula

• Väčšinou solid state fermentation –
najčastejšie na tepelne ošetrených obilninách 
s prídavkom rastových faktorov

• Možná je aj povrchová kultivácia na tekutom 
médiu

• Produkcia blastospór v tekutom médiu

• Huby z oddelenia Entomophthoromycota je 
niekedy možné kultivovať len na živom hmyze



Formulácie

• Najčastejšie spóry – konídie. Prípravky obsahujú približne 108 spór na 1g. 
Spóry sú pomiešané s iným materiálom vo forme prášku, napr. bentonit. 
Používajú sa najmä na postreky

• Kvapalné formulácie – spóry alebo blastospóry v stabilizačnom roztoku, 
pridané latky pre lepšiu aplikáciu alebo ochranu proti UV žiareniu, použitie 
postrek

• Granule s obsahom spór alebo blastospór. Obsahujú aj výživu pre hubu a 
je možné pridať lákadlo pre hmyz, alebo lákanie zabezpečiť produkciou 
CO2. Granule sa aplikujú do pôdy.
– Škrob + amylolytická baktéria+kvasinka+entomopatogénna huba
– Amylolytická baktéria produkuje zo škrobu glukózu, kvasinka produkuje z 

glukózy etanol a CO2, CO2 priláka hmyz a dostane sa do kontaktu s hubou

• Mikroenkapsulácia- spóry alebo blastospóry sú zmiešané s médiom (napr. 
alginát sodný) ktoré sa jemne rozptýli a zabezpečí sa jeho vyzrážanie v 
mikročiastočkách. Tieto majú výhody granúl, ale dajú sa použiť na postrek



Prípravky a použitie

• Momentálne vyrába asi 80 výrobcov asi 170 prípravkov 
celosvetovo

• S obsahom Beauveria sp.
– Boverol, Naturalis, Boveril

• S obsahom Metarhizium sp.
– Metarril, GreenMeta
– Green Muscle – izolát vyselektovaný organizáciou CABI. Je 

voľne dostupný – bezplatný pre použitie v Afrike proti 
koníkom a kobylkám, jeho množenie si však farmár musí 
zabezpečiť sám.

• S obsahom Entomophthorales
– Vyrába sa len jediný produkt s Conidiobolus thromboides


