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абстракт: В периода 2010-2012 г. са проследени етапите от цикъла на 
развитие на заболяването некроза по дугласката и биоекологичните особености на 
неговия причинител. Проучването е проведено в провиненчна култура от дугласка 
на 25-годишна възраст, отглеждана в дендрариума на Институт за гората, гр. 
софия. установено е, че жизненият цикъл на патогена се влияе от температурните 
условия на околната среда, независимо от възрастта и произхода на дърветата. 
Инфектирането и развитието на заболяването е свързано главно с наличието на 
рани по стъблата или клоните на гостоприемника. Препоръчва се при залесяване и 
отглеждане на култури от дугласка, или при използването като декоративен вид, да 
се ограничават нараняванията, за да се предотврати заразяването и проникването 
на спорите на гъбата.

Ключови думи: Allantophomopsis pseudotsugae, Pseudotsuga menziesii, биоекологични 
особености, кастрене

ВъВеДение

дугласката (Pseudotsuga menziesii (mirb.) Franco) е един от най-
широко използваните интродуцирани дървесни видове в България в 
продължение на повече от 100 г. за поддържането на жизнени и 
продуктивни култури от вида, в страната ни са проведени редица 
изследвания за установяване на най-подходящите месторастения 
и произходи на семенните материали, оценка на растежните 
показатели, възобновяване и здравословно състояние (роснев, 1983а,б; 
Попов, 1990; Петкова, 1999; златанов и др., 2005; георгиева, 2007; 
2009; 2014; георгиева, роснев, 2008; Ферезлиев, 2013; Petkova et al., 2014; 
Popov, 2014 и др.). 

В местата на изкуствено разширяване на ареала, дугласката 
първоначално се развива като надежден и висококачествен дървесен 
вид, без признаци на заболявания. Впоследствие обаче, болестите, 
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установени в нейната родина започват да се появяват и в новите 
райони, причинявайки повреди върху декоративните и продуктивните 
Ł качества (гойман, 1954). В България установените гъбни 
заболявания през годините по поници, фиданки и възрастни дървета 
са оказвали отрицателно влияние върху нормалното протичане 
на физиологичните процеси, влошаване на прираста и постепенно 
загиване (Цанова, роснев, 1974; роснев, 1983а,б; роснев, Петков, 1986; 
георгиева, 2009 и др.). 

През последните години сериозен фактор за физиологично 
отслабване на вида и понижаване на устойчивостта му е тенденцията 
на продължителни засушавания през вегетационния период. това 
създава предпоставка за силното развитие на некротично заболяване, 
причинено от гъбата Allantophomopsis pseudotsugae (Wilson) nag raj 
(син. Phomopsis pseudotsugae Wilson, телеоморфен стадий – Phacidium 
coniferarum (hahn) dicosmo, nag raj & W. B. Kendr). A. pseudotsugae е 
необлигатен паразит, който се е приспособил да се развива върху широк 
кръг гостоприемници, принадлежащи към различни таксономични групи. 
В германия патогенът е установен върху видове от р. Pseudotsuga и 
Larix (Zycha, 1952; Butin, 1995), в Италия – върху P. menziesii, Cupressus 
macrocarpa hartw. ex gordon, C. sempervirens l. и Pinus excelsa Wall. ex 
lamb, а във Финландия – върху P. sylvestris l. (uotila, 1990). от всички 
изброени гостоприемници, единствено при P. menziesii развитието 
на патогена довежда до пълно загиване на целите дървета (magnani, 
1980). В България заболяването е установено за първи път в края на 
80-те години на миналия век върху дървета на 10-годишна възраст, 
отглеждани в производствена култура в района на гс Банско (роснев, 
1983б). По-силна чувствителност проявяват фиданките и младите 
дървета на възраст до 10 г., които могат да загинат 2-3 г. след 
инфекцията, а при по-възрастните дървета, този период може да 
продължи до 10-15 г. (георгиева, 2009). 

A. pseudotsugae е раневи патоген, инфектиращ дърветата чрез 
спорите, попаднали в рани, получени при кастрене, измръзване или 
други наранявания (hahn, 1943). В някои страни от Централна и 
северна европа са проведени опити с изкуствено заразяване на 
иглолистни видове с A. pseudotsugae по време на тяхното кастрене, 
извършено в различни месеци от годината (hahn,1943; gremmen,1973; 
hudler, 1984; uotila, 1990 и др.). според степента на развитие на 
патологичен процес са определени подходящите периоди за извършване 
на кастрене, за да се намали опасността от настъпване на инфекция 
и изсъхване на дърветата. 

настоящето изследване е проведено с цел да се проучат 
биоекологичните особености на причинителя на заболяването некроза 
по дугласката – A. pseudotsugae, цикълът на неговото развитие при 
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условията на нашата страна, и да се препоръчат подходящи периоди 
за извършване на кастрене, за да се намали вероятността от 
настъпване на инфекция с този патоген. 

МаТериаЛи и МеТОДи

етапите от цикъла на развитие на заболяването са проследени в 
периода 2010-2012 г. върху 20 симптоматични дървета дугласка на 25-
годишна възраст, отглеждани в провиненчна култура на територията 
на дендрариума на Института за гората – софия. обследвани са по 
5 броя дървета от четири различни географски произхода от северна 
америка: east cascade range, West cascade range, continental areas и 
coastal areas. 

Идентифицирането на причинителя на заболяването е 
извършено чрез прилагане на постулатите на Koch (1891) в следната 
последователност: 1) изолация на чиста мицелна култура от 
некрозите върху инфектираните дървета; 2) ново заразяване на здрави 
гостоприемници с изолираната мицелна култура и 3) реизолация на 
патогена от новопоявилите се некрози върху изкуствено заразените 
дървета. 

макроскопските и микроскопските наблюдения на плодни тела 
и спори на гъбата са проведени в лабораторията по фитопатология 
при Института за гората. Плодните тела са отчитани с бинокуляр 
Boeco, при увеличение 60×, а спори и мицелни формирования – със 
светлинен микроскоп nu2, при увеличение 125×. 

за изолиране на мицелни колонии са използвани части с размери 
2×2 cm, взети от кората с развита некроза и плодни тела, и от 
дървесината, взета от границата между здравия и инфектирания 
участък. Преди започване на изолациите, парчетата кора и дървесина 
са измивани с обилна течаща вода в продължение на 10-15 min и след 
това дезинфекцирани в 10% разтвор на натриев хипохлорит (за 30 sec). 
Парчетата са поставени във влажна камера със стерилна филтърна 
хартия, на тъмно, в продължение на 7 дни. развилият се по краищата 
мицел е пренесен със стерилни инструменти върху стерилна малц-агар 
хранителна среда. Получените множество колонии са прехвърлени на 
свежа стерилна среда до получаване на чиста мицелна култура. на 
10. ден след инокулацията са определени специфичните признаци на 
мицелната колония, използвани за диагностика на патогена: цвят и 
плътност на колонията. Проследена е интензивността на растеж на 
мицелните колонии чрез поставянето им в многокамерен термостат 
на тъмно, при температурен режим: -3, 0, 6, 10, 16, 20, 25, 28 и 
34°с и 70% въздушна влажност. растежът е отчитан ежедневно в 
продължение на двадесет дни. 
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Изследвано е влиянието на температурата върху процеса на 
покълнване на спорите на патогена чрез поливане на водна суспензия 
със спори в стерилни блюда с разлята малц-агар хранителна среда в 
тях и поставени при температура от 0, 5, 10, 15 и 25 °с. Покълнването 
на спорите е отчитано на 1, 2 и 3 ден след залагането на пробите.

за идентифициране на причинителя на заболяването и неговият 
жизнен цикъл е извършено изкуствено заразяване върху 15 видимо здрави 
дървета от дугласка, отглеждани в същия район. началото и краят 
на отделните етапи от цикъла на развитие са отчитани с ежедневни 
наблюдения, като периодът на разсейване на спорите е определен чрез 
уловители на спори, поставени в близост до изследваните дървета. 
съвместно с тези наблюдения е извършено и ежедневно отчитане 
на температурата и влажността на въздуха с термохигрограф, 
разположен в непосредствена близост до културата. 

Инокулациите с мицелна суспензия са извършени трикратно: пет 
от дърветата са инфектирани през февруари, пет – през октомври, 
а останалите пет – през декември 2011 г. В стъблата на пробните 
дървета са направени отвори (с диаметър 4 mm) и парченца от 
мицелна култура с диаметър 3 mm са поставени в отворите, след 
това покрити с премахнатата кора. Всички използвани инструменти 
са стерилизирани с етилов алкохол (96%) между инокулациите. 

с цел да се определят подходящи срокове за кастрене, след 
извършване на изкуствените заразявания е отчетена реакцията 
на гостоприемника към нараняванията и последващо развитие на 
некрози. един месец след извършване на инокулациите е отчетена 
степента на изтичане на смола и покриване на раните. Измерването 
на дължината и ширината на развилите се нови некрози е извършено 
през юни на следващата година. Проби от трите групи инфектирани 
дървета са взети за извършване на реизолация на патогена и доказване 
на неговата принадлежност. 

реЗУЛТаТи

като причинител на некрозите по дугласката е идентифициран 
гъбният патоген Allantophomopsis pseudotsugae, който е анаморфният 
(безполов) стадий на заболяването. При наблюдение на микроскопските 
препарати е констатирано наличие на черни плодни тела (пикнидии), с 
диаметър 0,5-1,0 mm. за видовете на р. Allantophomopsis е характерно, 
че в техните плодни тела се формират както α-, така и β-конидии. 
При това изследване е отчетено присъствие само на α-конидии, 
които са безцветни, едноклетъчни, елипсовидни, с две маслени капки в 
краищата и с размери 6,8-10,5×2,3-4,5 μm. Плодните тела (апотеции) 
на телеоморфния (полов) стадий на гъбата Phacidium coniferarum са 
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открити само върху изсъхналите клони, опадали около инфектираните 
дървета. апотециите са с черен цвят и диаметър между 1,0 и 1,3 
mm. размерите на аскусите са в границите 63-125×10-13 μm, а на 
формираните в тях аскоспори 15-20×3,5-5 μm. 

При настоящото проучване е установено, че всички дървета 
от четирите групи географски произхода са с влошено здравословно 
състояние и наличие на суховършия в короните. Върху стъблата или 
клоните са наблюдавани развити некрози, някои от които обхващат 
целия диаметър на инфектирания орган. не са отчетени различия 
в интензивността на развитие на заболяването при отделните 
произходи дугласка. При всички инфектирани дървета некрозите са 
се развили около раните, образувани при кастрене и наранявания в 
по-млада възраст или върху измръзнала кора при младите странични 
леторасли. 

Получените изолати на гъбата A. pseudotsugae са отглеждани 
върху изкуствена хранителна среда при температура 22,4°с и 
влажност 70-80%. Първоначално имат светлосив цвят и рехава 
структура, а два-три дни по-късно централните части на колониите 
добиват тъмносив цвят, с по-светли краища. долната страна на 
колониите е оцветена в тъмносив до черен цвят. установено е, 
че мицелните колонии, отглеждани продължително време върху 
изкуствена хранителна среда, губят своята патогенност и не могат 
да бъдат използвани за изкуствено заразяване на дърветата. един 
месец след инокулацията в блюдата, върху мицелните колонии, се 
формират конидиите на гъбата във вид на слизеста светло-сива 
суспензия. Изследванията на влиянието на температурата върху 
покълнване на конидиите показват, че най-благоприятна е между 20 
и 25°с. отчетено е, че при тях 100% от спорите са покълнали още 
на 24. час след инокулацията, а на 3. ден покълнват 100% от спорите, 
при температура 6°с и 10°с. Първоначално спорите при температура 
0°с не прорастват, но след преместването им при температура 
6°с почти 50% от тях покълнват на 2. ден след преместването, а 
останалите – на 3. 

При изследване на екологичните особености на мицелните 
колонии на A. pseudotsugae, е установено, че те имат специфични 
изисквания към условията на околната среда и темповете им на 
растеж са свързани с изменението на температурата на въздуха. 
мицелът започва да се развива още през втория ден след инокулацията 
в блюдата при температура от 20, 25 и 28°с. При 6°с е отчетено 
средно нарастване с 0,8 mm/ден, а при 10°с – с 2 mm/ден. като 
най-благоприятни са определени температурите между 20 и 28°с, 
при които колониите нарастват най-бързо (с 10 mm/ден). на 20. 
ден след инокулацията е отчетено, че колонията се развива само 
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в блюдата, при температура между 6 и 28°с. мицелът не се разви 
при температура -3, 0 и 34°с. тези блюда са преместени в клетките 
с температура 25°с. установено е, че само мицелът, отглеждан 
при 0°с, е запазил жизнеността си и започна да се развива между 
24. и 48. час след преместването. колониите загиват напълно при 
температура от -3 и 34°с.

установено е, че цикълът на развитие на A. pseudotsugae е с 
продължителност една година (фиг. 1). масовото разсейване на 
спорите и инфекция на дърветата настъпи в периода септември-
октомври (2011 г.) и продължава до края на февруари следващата година. 
През целия зимен период мицелът на гъбата нараства интензивно 
към вътрешната кора, умъртвява камбия и оцветява дървесината 
в кафеникаво. Първите симптоми на заболяването са наблюдавани 
в началото на март следващата година, при средна температура на 
въздуха 6°с. В началото на вегетационния сезон е отчетено обилно 
смолотечение от местата на наранявания и поява на некрози около 
тях. В случаите, в които некрозите обхващат целите клони или 
стъбла, настъпи изсъхване на короните над местата на инфекция. 
Частта под мястото й остава жива и иглиците продължават да 
бъдат жизнени и зелени. 

В периода септември-октомври пикнидиите на A. pseudotsugae се 
появяват масово върху некрозите. те първоначално се развиват под 
кората, а след узряването се появяват на повърхността на групи. 
установено е, че по-голяма част от плодните тела узряват през 
септември, при наличие на дъждовно време и 20-22°с температура 
на въздуха. Част от пикнидиите остават затворени през зимните 
месеци. При узряването си те се разтварят и върху повърхността им 
е наблюдавана сива, слизеста маса, съдържаща конидии. Формиране на 
телеоморфния стадий на гъбата е отчетено в началото на октомври 
(2011 г.), след период на влажно време и температура на въздуха 12-
15°с, но само върху опадалите клони около инфектираните дървета.

един месец след извършване на изкуственото заразяване с мицел 
на A. pseudotsugae е отчетена чувствителността на гостоприемниците 
към патогена. При тези, инокулирани през февруари (2011 г.), е 
наблюдавана естествена защитна реакция – обилно смолотечение в 
местата на нараняване, което покрива раните на всички инфектирани 
дървета и ги предпазва от проникване на гъбните спори и хифи. 
Формираната тапа от смола ограничава разпространението на 
патогена и през следващата година около тези рани не са наблюдавани 
некрози или загиване на части от дърветата. 

При втората група дървета, инфектирани през октомври, 
развитие на некрози са отчетени още през март следващата година. 
до края на ноември (2012 г.) върху тези дървета са измерени некрози 
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с дължина между 7 и 10 cm и са отчетени изсъхнали части от 
короните, разположени над тях. от тези некрози е получена успешна 
реизолация на мицелната култура на A. pseudotsugae.

През март (2012 г.) е отчетено, че при третата група дървета, 
заразени през декември 2011 г., формираните некрози са достигнали 
размери 2-3 cm. През юни при тези дървета не е наблюдавано по-
нататъшно развитие на некрози, а короните, разположени над тях 
продължават да бъдат жизнени, без сериозни повреди. 

ДиСКУСия

Получените резултати от проведеното изследване показват, 
че гъбният патоген A. pseudotsugae е причинителят на некротично 
заболяване по дугласката, установено в България за първи път в 
края на 80-те години на миналия век (роснев, 1987). морфологичните 
характеристики на изолираните мицелни колонии, плодни структури 
и спори напълно съвпадат с тези, описани от други автори (Phillips, 
Burdekin, 1982; Butin, 1995 и др.). развитието на сериозен патологичен 
процес в обследваните дървета, отглеждани в района на софия показва, 
че климатичните условия са подходящи за пълното осъществяване 
на жизнения цикъл на A. pseudotsugae. това дава основание да се 
смята, че предпоставки за развитие съществуват и в други райони 
на страната, където гостоприемникът се отглежда при сходни 
климатични условия. 

Признаците на заболяването – суховършия на връхни и 
странични леторасли, съхнене на дебели клони или цели стъбла, 
развитие на некрози и формиране на плодни тела, са наблюдавани при 
всички естествено инфектирани двадесет дървета. не са отчетени 
различия в развитието на заболяването при отделните произходи 
дугласка, което показва, че патогенът, попаднал в тъканите на 
гостоприемника, причинява патологични изменения, независимо от 
географския произход на семената. При всички наблюдавани дървета 
развитие на патологичен процес е констатиран около места на 
измръзване на кората или рани от механични повреди. Патогенът е 
раневи паразит, при който заразяването е успешно, когато спорите 
на гъбата попаднат върху отрезите, получени при кастрене, дори и 
при микронаранявания от насекоми (hahn, 1943). то може да настъпи 
и след измръзване на гладката кора на летораслите или през местата 
на закрепване на иглиците към клонките, след тяхното опадане. 

некротичният (хиперчувствителен) тип на защитна реакция 
от гостоприемника е широко разпространен при инфекции с 
гъбни патогени, като при нея клетките на патогена са изолирани 
от некротичните тъкани в зоната на инфекция и бързо загиват 
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(станчева, 2004). При обследване на изкуствено заразени дървета с 
A. pseudotsugae е проучена същността на развитие на некротичното 
заболяване чрез проследяване механизма на проникване на патогена 
и неговото развитие в тъканите на гостоприемника. наблюденията 
върху етапите на заболяването показват, че A. pseudotsugae, има 
един репродуктивен цикъл на година (фиг. 1). узрелите кондии през 
есента са основният източник на заразяване на нови гостоприемници 
или на нови органи на инфектираните дървета. разпространението 
на заболяването в обследваната култура е огнищно. дъждовните 
капки служат пренасяне на конидиите на A. pseudotsugae на близки 
разстояния и не могат да инфектират по-отдалечените дървета 
(dicosmo et al.,1984). 

според hahn (1943), van Vloten (1952) и др. A. pseudotsugae е 
факултативен паразит, който при наличие на рани и физиологично 
отслабнал гостоприемник, се превръща в силно повреждащ и агресивен 
патоген, особено през зимния сезон. При проведените наблюдения на 
изкуствено инфектираните дървета се оказва, че жизненият цикъл 
на патогена, и главно етапите на презимуване и осъществяване на 
първична инфекция, се влияят в голяма степен от температурните 

Месец, 2011 г. 
Month, 2011

Месец, 2012 г. 
Month, 2012

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII

Инфектиране
infection

развитие на мицела в 
тъканите

mycelium development into 
tissues

Поява на симптоми 
appearance of symptoms 

узряване на плодните тела
Fruit bodies maturing

разпространение на конидиите
dissemination of conidia

фиг. 1. Цикъл на развитие на патогена Alantophomopsis pseudotsugae 
Fig. 1. life cycle stages of the pathogenic fungus Alantophomopsis pseudotsugae 
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условия. В зимните месеци, когато средните дневни температури са 
над 0°c, патогенът атакува своя гостоприемник, който в този период 
от годината се намира в покой. според tarocinsky (1963), A. pseudotsugae 
се развива в тъканите на гостоприемника основно през зимния сезон 
и е активен при относително ниски температури, когато може да 
причини повреди и върху други иглолистни гостоприемници като P. 
sylvestris (uotila, 1990), L. decidua (van Vloten, 1952) и др.

резултатите от оценката на влиянието на температурата 
върху динамиката на растеж на мицелни колонии и покълнването на 
конидиите на A. pseudotsugae, потвърждават данните, отчетени от 
теренните изследвания, че мицелът се развива при температура над 
0°с. като най-благоприятни за покълнване на спорите и развитие 
на мицела са температурите между 20-28°с. не се развива мицелна 
култура в блюдата при температура от -3, 0 и 34°с, дори и след 
тяхното преместване при оптимални условия (от 25°с). 

кастренето на иглолистните видове е лесовъдски метод, 
прилаган с оглед подобряване качествата на отглежданата 
дървесината. При проучване на местата на първично възникване на 
некрозите върху инфектираните с A. pseudotsugae дървета от дугласка, 
е установено, че най-често са формирани около раните, получени при 
наранявания върху стъблата. за да се избегне първична инфекция 
е необходимо да се спазят подходящите срокове за провеждане на 
кастренето. Препоръчва се да се извърши през зимния период, когато 
средните дневни температури на въздуха са под 6ºс и мицелът 
на гъбата няма способност да се развие, или през вегетационния 
сезон, когато има наличие на силно смолоотделяне, което покрива 
отрезите и ги предпазва от проникване на спорите. тези данни 
свидетелстват за определящата роля на смолоотделянето като 
активен защитен механизъм в устойчивостта на дугласката към 
патогена A. pseudotsugae. Zycha (1952) препоръчва кастренето на P. 
menziesii да се провежда през летния сезон, когато бързо се формира 
нов камбиален слой, смолоотделянето е силно и за кратък период 
отрезите се покриват със смола. Патологичен процес може да се 
развие и през вегетационния сезон, ако гостоприемникът е в отслабено 
физиологично състояние, например вследствие на продължително 
засушаване (hartmann, 1977). 

ЗаКЛюЧение

съхненето на дугласката в България през последните години е 
сериозен проблем, свързан със силното разпространение на патогена 
Allantophomopsis pseudotsugae и физиологичното отслабване на 
дърветата в резултат на намаляване количеството на валежите през 



вегетационния сезон. Жизненият цикъл на патогена, главно етапите на 
презимуване и осъществяване на първична инфекция, се влияят в голяма 
степен от температурните условия на околната среда, независимо 
от възрастта и произхода на дърветата. местата на проникване 
на A. pseudotsugae и първоначалната локализация на патологичния 
процес имат важно значение за неговото по-нататъшно развитие 
в тъканите на гостоприемника. Поради факта, че развитието на 
заболяването е свързано главно с наличието на рани по стъблата 
и клоните, се препоръчва при залесяване и отглеждане на култури 
от дугласка, или при използването й като декоративен вид, да се 
ограничават нараняванията, за да се предотврати проникването на 
спорите на патогена. кастренето да се провежда в периоди, през 
които опасността от заразяване и по-нататъшно развитие на A. 
pseudotsugae е ограничена – през зимния сезон, при температура на 
въздуха под 6ºс, или през вегетационния сезон, в периода май-юни, 
когато гостоприемникът отделя обилно смолотечение, покриващо 
отрезите от кастрене. 
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INVESTIGATION ON BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF PATHOGEN ALLANTOPHOMOPSIS PSEUDOTSUGAE (WILSON) 

NAG RAJ, CAUSING NECROSIS ON DOUGLAS FIR  
(PSEUDOTSUGA MENZIеSII (MIRB.) FRANCO) IN BULGARIA

M. Georgieva
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Bulgarian academy of sciences 

(SUMMARY)

in recent years, a necrotic disease caused by pathogen Allantophomopsis 
pseudotsugae (Wilson) nag raj has been turned to a serious problem on 
douglas fir (Pseudotsuga menziesii (mirb.) Franco) plantations growing 
in Bulgaria. aspects of life cycle and bioecological characteristics of A. 
pseudotsugae were studied in the period 2010-2012 in a 25-year-old provenance 
plantation of douglas fir cultivated in the region of sofia. the specific 
requirements of the pathogen to environmental factors were established. the 
pathogenesis of the disease was determined by a continuous sequence of its 
life cycle stages. inoculation tests proved the fungus was capable of invading 
bark wounds and causing necrosis. 

according to the results obtained from field and laboratory experiments, 
it was found that spores germination and mycelium growth begun at 
temperature above 6°c. it was established that development of necrosis, 
causing by A. pseudotsugae was mainly associated with wounds on host stems 
and branches. due to this fact, it was recommended pruning of douglas 
fir to be carried out in periods when the risk of infection by the pathogen 
and further development of the disease is limited – in dormant season, at 
temperatures below 6°c, or during growing season when host releases plenty 
of resin flow to protect wounds from pruning.

Key words: Allantophomopsis pseudotsugae, Pseudotsuga menziesii, bioecological  
characteristics, pruning
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