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Abstract: Mycological analysis of soils of the Tokay region. Mycological analysis of 
four soils in vineyard of the Tokay region is presented. Hortic Anthrosols (AN) with 
weak acid, neutral and waek alcalic soil reaction is poor on organic matter. Together 
19 genera and species of soil microscopic fungi were isolated and identified till now. 
Zygomycota (class Zygomycetes) represent 21.1 %, mitosporic fungi 68.4 % and 
Ascomycota 10.5 %. The most frequent and in presentation of genera and species of soil 
microscopic fungi is locality Malá T a (12). From the locality elejka and Pahorok 
were isolated 6 species and from the locality Ostrožovi  (private vineyard) 8 species.  
Mycological analysis of vineyard confirmed occurrence of cosmopolitan species of soil 
microscopic fungi with most frequent species Mucor, Penicillium, Trichoderma koningii 
and T. viride. The species Giberella avenacea and Verticillium dahliae belong to the 
phytopathogenic for many cultural plants inclusive vine. Both species are new for 
Slovakia. 
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ÚVOD 

Tokajská oblas  a jej agroekosystémy sú jednou z mála vo svete, kde sa 
dopestuje hrozno na výrobu prírodne sladkých vín. Po iatky pestovania vini a
siahajú až do mladšej doby rímskej v 3. storo í n. l. V technológii výroby 
tokajských vín sú nezastupite né cibéby, prvý krát použité už v 17. storo í. Sú 
to scvrknuté hrozienka napadnuté uš achtilou formou mikroskopickej huby, 
druhom Botrytis cinerea PERS. Cibéby sa tvoria len za priaznivého po asia, 
naj astejšie v priebehu teplej a suchej jesene. 

Základom výroby tokajského vína je odroda vini a Lipovina, Muškát žltý 
a Furmint. Mykologická analýza pôd, kde sa jednotlivé druhy vini a pestujú, 
predstavuje východisko pre alšie po nohospodárske opatrenia a postupy 
sledovaných agroekosystémov.  
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MATERIÁL A METÓDY  

V júni a v októbri 2005 sme zo štyroch rôznych lokalít odoberali 
priemerné pôdne vzorky z h bky 0–15 cm, ktoré sme v laboratóriu upravili na 
jemnozem preosiatím cez sito s otvormi 2 mm. Zeminu sme odoberali z lokality 
Malá T a (1), na ktorej sa pestuje odroda Muškát žltý, elejka (2), na ktorej sa 
pestuje odroda Furmint, Pahorok (3), na ktorej sa pestuje odroda Lipovina. 
Lokalita Ostrožovi  (4) predstavuje súkromnú vinicu, na ktorej sa pestujú 
všetky tri odrody. 

Z chemických analýz sme v pôdnych vzorkách stanovovali aktívnu a 
výmennú pôdnu reakciu (Fiala et al. 1999), vyhodnotenú pod a urlíka et al. 
(2003). Percento oxidovate ného uhlíka Cox sme stanovili mokrou cestou 
Walkey-Blackovou metódou modifikovanou Novákom a Pelíškom (Klika et al. 
1954) a prepo tom zistili množstvo humusu (Zaujec et al. 2002). Percento 
celkového dusíka (Ntot) sme stanovili pod a Jodlbauera (Števlíková et al. 2002).

Na mykologickú analýzu sme použili 1 ml riedenia 10-4 KTJ v troch 
opakovaniach z každej jednej pôdnej vzorky. Zo živných agarových médií sme 
použili RB (Rose Bengal), Cz-D (Czapek-Dox Agar), SAB (Sabouraud Maltose 
Agar) a MEA (Malt Extract Agar). Všetky média pochádzajú od Fy HIMEDIA 
Bombay, India. Identifikáciu pôdnych mikromycét podávame na základe makro 
a mikromofologických štruktúr pod a diagnostickej literatúry (Domsch et al. 
1980; Klich 2002). Autorské skratky uvádzame pod a prác Brumitt, Powell
(1992) a Kirk, Ansell (1992). 

 Niektoré druhy (Giberella avenaceum a Verticillium dahliae) sme 
identifikovali tiež na základe 18S rDNA PCR s priemermi nu-SSU-0817-5 
(TTA GCA TGG AAT AAT RRA ATA GGA) a nu-SSU-1536-3 (ATT GCA 
ATG CYC TAT CCC CA; BORNEMAN, HARTIN, 2000) ktorými sme 
amplifikovali DNA fragment o d žke 760 bp. Sekvenciu tohto DNA fragmentu 
sme porovnali na online Gene Bank cez software FASTA 
(http://www.ebi.ac.uk/fasta33/). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pôdnym typom na uvedených lokalitách je kambizem modálna (môže by
aj kambizemná alebo rendzinová) (Kolektív 2000). Na základe aktívnej pôdnej 
reakcie hodnotíme vzorky ako slabo kyslé (1), neutrálne (3) až slabo alkalické 
(2 a 4). Okrem lokality 3 a 4 sú zásoby uhlíka (% Cox) pomerne nízke. Zásoby 
dusíka sú takmer rovnaké, okrem lokality 3. Úzky pomer C/N znamená rýchly 
rozklad organickej hmoty, pri om mikroorganizmy nie sú schopné využi
všetok dusík z pôdy. Najnižší obsah humusu, resp. organických látok (1,4 %) 
sme zaznamenali na lokalite elejka (2). Rozdiely v množstve humusu sú na 
lokalitách 1, 3 a 4 minimálne (tab. 1). 



129

Tab. 1: Chemická analýza pôdnych vzoriek 

íslo Lokalita pH H2O/KCl %Cox %Ntot C/N % humusu
1 Malá T a  6,5/5,2 1,10 0,25 4,4 1,9 
2 elejka  7,4/5,9 0,80 0,25 3,2 1,4 
3 Pahorok  7,1/5,8 1,20 3,10 0,4 2,1 
4 Ostrožovi   7,6/6,7 1,30 0,26 5,0 2,2 

 Z pôd sledovaných agroekosystémov sme doteraz izolovali a 
identifikovali spolu 19 rodov a druhov mikroskopických húb (tab. 2). Trieda 
Zygomycetes (oddelenie Zygomycota) je zastúpená druhmi Cunninghamella 

echinulata, Mucor, Rhizopus stolonifer var. stolonifer a Zygorhynchus 

heterogamus, o z celkového po tu predstavuje 21,1 %. Sú to kozmopolitné 
druhy, ktoré vyžadujú v prostredí dostato né množstvo ahko prístupných 
organických látok. Ve mi asto sa nachádzajú ako saprofyty na rozkladajúcom 
sa a tlejúcom rastlinnom materiály. Druhy Cunninghamella echinulata a 
Rhizopus stolonifer var. stolonifer uprednost ujú teplejšie a suchšie južné 
oblasti. Druh Rhizopus stolonifer var. stolonifer patrí medzi naj astejších 
predstavite ov vyskytujúcich sa na zrelých plodoch, na ktorých spôsobuje 
nebezpe nú tzv. skládkovú hnilobu. Z pôd vinohradov ho uvádza DOMSCH et al. 
(1980). Druh Zygorhynchus heterogamus je typickým pôdnym predstavite om 
schopným rás  od 0 do 20 °C. 

Najpo etnejšie zastúpenie, t. j. 68,4 % majú mitospórické huby (trieda 
Hyphomycetes, rad Moniliales). e a  Moniliaceae zastupujú naj astejšie sa 
vyskytujúce druhy rodu Penicillium, Trichoderma koningi a T. viride. Druhy 
rodu Penicillium výrazne dominovali v pôdach zo všetkých lokalít, pri om 
naj astejšie boli zastúpené druhy podrodu Aspergilloides, Penicillium,
Biverticillium a menej druhy podrodu Furcatum (Pitt 2000). Tieto druhy patria 
k asto sa vyskytujúcim aj v interiérových priestoroch, kedy ich napr. 
Bacigálová et al. (2003) izolovala zo stien vínnych pivníc Tokajskej oblasti. Aj 
druhy rodu Trichoderma (T. koningii a T. viride) patria medzi bežne sa 
vyskytujúce pôdne druhy. Majú silnú celulolytickú aktivitu a produkciou širokej 
škály metabolitov sú schopné ve mi efektívne upravi  pH prostredia z kyslej 
oblasti do oblasti neutrálnej až mierne alkalickej. Viaceré druhy tohoto rodu sa 
využívajú ako prirodzený nepriate  v tzv. „biologickom boji“ proti škodcom a 
parazitom kultúrnych rastlín a tiež na výrobu preparátov na biologickú ochranu 
rastlín. Fytopatogénny druh Verticillium dahliae spôsobuje chlorózu listov a 
následné vädnutie celej rastliny. Hostite skou rastlinou je vinná réva, ale môže 
by  aj bavlník, raj iaky, jahody, olivy a iné plodiny. Je to druh striktne viazaný 
na kore ový systém rastliny, s ktorým je schopný vyskytova  sa od 0,5 až do 75 
cm h bky pôdy. Naj astejšie sa vyskytuje v letných a jesenných mesiacoch v 
ase zberu úrody. Druhy Alternaria alternata a Cladosporium cladosporioides

zastupujú e a  Dematiaceae. Prítomnos  tmavých pigmentov typu melanínov 
im umož uje kolonizova  širokú škálu rôznych substrátov. 
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Tab. 2: Mykologická analýza sledovaných pôdnych vzoriek  

Lokalita Mikroskopické huby 
1 2 3 4 

Alternaria alternata (FR.) KEISSL.  *   
Aspergillus sp. P. MICHELI ex FR.    * 
Aspergillus fumigatus FRESEN. *    
Aspergillus sk. A. niger TIEGH. *    
Cladosporium cladosporioides (FRESEN.) N. F. de VRIES *    
Cunninghamella echinulata (THAXT.) THAXT. *    
Fusarium sp. LINK ex FR.    * 
Giberella avenacea R. J. Cook  *   
Mucor sp. P. MICHELI. ex ST. – AMANS * * * * 
Neosartorya fischeri (WEHMER) MALLOCH & CAIN *    
Paecilomyces lilacinus (THOM) SAMSON    * 
Papulaspora irregularis HOTSON *  *  
Penicillium sp. LINK ex FR. * * * * 
Rhizopus stolonifer var. (EHRENB.: FR.) VUILL stolonifer    *  
Trichoderma koningii OUDEM. * *  * 
Trichoderma viride PERS. ex GRAY * * * * 
Verticillium dahliae KLEB. *    
Zygorhynchus heterogamus (VUILL.) VUILL. *    
sterilné mycélium – tmavé   * * 
Spolu: 19 12 6 6 8 

Oddelenie Ascomycota (10,5 %) zastupujú iba dva druhy. Druh Giberella 
avenacea predstavuje teleomorfné štádium, ktoré nie je evidované v Zozname 
nižších a vyšších rastlín Slovenska, as  huby (Lizo , Bacigálová 1998). PCR 
analýza na základe porovnania sekvencie cez software FASTA potvrdila 
podobnos  98,913 % ku Giberella avenacea AY188925. Je to kozmopolitný 
fytopatogénny druh pre širokú škálu rastlín, pri om môže vážne poškodi  aj 
kore ový systém. Termotolerantný druh Neosartorya fischerii sa vyskytuje v 
rôznych typoch pôd a tiež v rizosfére rastlín (Domsch et al. 1980). 

 Najpo etnejšiu a v zastúpení jednotlivých druhov najpestrejšiu 
mykocenózu sme zistili v pôdnych vzorkách z lokality Malá T a (vinica 1 – 
odroda Muškát žltý), kde slabo kyslé pôdne prostredie vyhovuje prevažnej 
vä šine mikroskopických húb. V pôde z tejto lokality sme tiež identifikovali pre 
Slovensko nový druh Verticillium dahliae KLEB. (Šimonovi ová et al. 2006). 
Mykocenóza lokality elejka (vinica 2 – odroda Furmint) a Pahorok (vinica 3 – 
odroda Lipovina) je pomerne chudobná a o do po tu druhov, rovnaká. 
Mykocenózu lokality 4, kde sa pestujú všetky tri odrody vini a, a ktorá 
predstavuje súkromnú vinicu (Ostrožovi ) charakterizuje 8 rodov a druhov.  

Predložená mykologická analýza sledovaných agroekosystémov 
predstavuje prvé poznatky z tejto oblasti, v štúdiu ktorých sa bude aj na alej 
pokra ova . V zozname izolovaných a identifikovaných druhov pôdnych 
mikroskopických húb nie je zahrnutá astos  ich výskytu.  
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ZÁVER 

Mykologická analýza agroekosystému, t. j. viníc tokajskej oblasti 
poukázala na výskyt prevažnej vä šiny kozmopolitných predstavite ov pôdnych 
mikroskopických húb a predstavite ov triedy Zygomycetes, Hyphomycetes a 
Ascomycetes. Výskyt potenciálne patogénnych druhov Giberella avenacea a 
Verticillium dahliae je pre pestované odrody vini a pomerne malý. Obidva 
uvedené druhy sú pre Slovensko nové. 
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