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абстракт: При проведено през 2015-2016 г. проучване на некрозите по кората в 
тополови култури по поречията на основни вътрешни реки в България са диагностицирани 
гъби от девет рода – cytospora, phomopsis, Fusarium, Gibberella, dothichiza, pleospora, pesta-
lotiopsis, platystomum и cryptosphaeria. установено е, че болестта най-често е причинена 
от представители на род cytospora. със значително по-малко разпространение и почти 
еднаква срещаемост са родовете phomopsis, Fusarium и dothichiza. 

Ключови думи: тополи, некроза по кората, размери на спорите

ВъВеДение

некрозите по кората на тополите са широко разпространени 
у нас и засягат тополови култури на различна възраст, отслабнали 
по една или друга причина (найденов, 1984). невкоренените стъблени 
резници също може да бъдат повредени по време на съхранението 
или малко след засаждането (ostry et al., 1989). това заболяване се 
характеризира с бързо загиване на кората, камбия и повърхностния 
слой на дървесината. макар да се среща по тополите във всяка 
възраст, болестта е най-вредоносна за младите растения (до 
3-6-годишна възраст).

некрозите се причиняват основно от гъбни патогени. В 
някои случаи може да са резултат от съвместното действие на 
микроорганизми, сред които се срещат гъби и бактерии (Ширнина, 
1983). гъбните спори се разпространяват от вятър или дъжд, но може 
да бъдат пренасяни и от насекоми, други животни или инструменти. 
Инфектирането на здравата тъкан обикновено се осъществява през 
рани. дървета, които са подложени на стрес от суша или насекоми, 
са по-податливи на болестта. 

В България тополови плантации се създават главно за 
интензивно производство на промишлена дървесина. Използват се 
евроамериканските тополови клонове i-214, i-45/51, i-39/61, i-37/61, 
bL, Mc, agathe F, cb-7, op-229, Robusta (вкл. Vernirubens и bachelieri), 
като над 60% от площите заема p. x eur. cv. i-214. Въпреки наличието 
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на подходящи месторастения, поради нарушения в последните 
години воден баланс, състоянието им често е влошено. според 
националния доклад (Fao, 2016) най-разпространените болести по 
евроамериканските тополи в България са некрозите по кората, 
причинявани от dothichiza populea, cytospora sp. и Fusariun sp., 
слизотечението и петносването по листата (Marssonina brunnea). 

целта на това проучване бе да се определи разпространението 
и причинителите на некрози по кората на тополите в България.

МаТериаЛи и МеТОДи

В хода на проучването през 2015-2016 г. бе проведено маршрутно 
обследване на тополовите култури, създадени в поречията на основни 
вътрешни реки – марица, тунджа, струма и Искър. В устието 
на р. Искър са застъпени и типичните тополови крайдунавски 
месторастения. обследвани са 66 тополови култури (фиг. 1), от 
които 15 са в поречието на р. марица, 13 – на тунджа, 11 – на 
струма, 27 – на Искър (10 в горното й течение и 16 в устието). 
Повечето култури са разположени на разстояние, по-малко от 500 m 
от реката, а само 7 от тях са отдалечени на 0,5-2 km. намират се  

 
 

 
 

Фиг. 1. Разположение на обследваните тополовите култури 
Fig. 1. Location of the objects studied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг. 1. разположение на обследваните тополовите култури
Fig. 1. location of the objects studied
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на надморска височина от 25 до 513 m (марица: 123-280 m; тунджа: 
147-385 m; струма: 95-286 m; Искър: 94-513 m в горното течение и 
25-58 m в устието). Възрастта им е от 1 до 14 г., като са обследвани 
и единични култури на възраст 18-28 г. 

за лабораторен анализ са събирани симптоматични клонки и 
стъбла (промяна в цвета и хлътване на кората, както и наличие 
на пикнидии, от които при влажно време се отделят бели, жълти, 
розови или оранжеви фитилчета). 

В лабораторията по фитопатология на лесотехническия 
университет е проведено макро- и микроскопско обследване на 
събраните материали, направени са микроскопски препарати, а 
изолираните спори са измерени (по 30-50 спори от всеки препарат) 
и фотографирани. за определяне таксономичната принадлежност на 
изследваните гъби, получените резултати са съпоставени с наличните 
литературни данни.

реЗУЛТаТи

от събраните в обследваните обекти растителни проби бяха 
изолирани и определени причиняващи некроза по кората на тополите 
гъби от 9 рода. диагностицираните родове гъби и тяхното 
разпространение по обекти е представено в таблица 1. 

Таблица 1. диагностицирани родове гъби, причиняващи некроза по кората  
на тополите, и разпространението им по обекти

Table 1. diagnosted fungal genera causing poplar bark necrosis and their distribution  
in the objects

N род/Genus

искър 
(устие) 
Iskar 

(mouth)

искър
Iskar

Марица
Maritsa

Тунджа
Tun-
dzha

Струма
Struma

Общо 
Total

общ брой обекти
total number of objects 17 10 15 13 11 66

1 cytospora 4 6 7 10 - 27 
2 Fusarium 1 2 5 - 2 10
3 Gibberella 3 5 - 1 - 9
4 dothichiza 1 3 3 - 2 9
5 phomopsis 3 4 4 1 - 12
6 pleospora 1 3 1 - 6 11
7 pestalotiopsis - 2 - - 1 3
8 platystomum 3 1 1 - - 5
9 cryptosphaeria 1 1 - 3 - 5

Брой родове/ 
number of genera 8 9 6 4 4 9
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При маршрутното обследване и след направения лабораторен 
анализ на събраните материали не бе установено наличие на некрозно 
заболяване в 15 от проучваните 66 тополови култури – 2 в поречието 
на р. марица, 6 – на струма и 7 – в устието на р. Искър.

от данните в таблица 1 се вижда, че най-широко разпространение 
от причинителите на некрози имат видовете от род cytospora, 
които са установени в 27 от обследваните 66 обекта. тези видове 
се срещат масово по поречието на р. тунджа и не са установени 
само в културите край струма, където не са диагностицирани също 
некрози, причинявани от представители на род phomopsis – втори по 
разпространение в проучваните култури. некрози, причинявани от 
dothichiza не са установени само в културите край р. тунджа.

Видовете от родове pleospora и pestalotiopsis са установени 
основно в тополовите култури от горното течение на р. Искър и 
струма, а от род cryptosphaeria – покрай р. тунджа. В поречието на 
р. Искър са разпространени всички диагностицирани родове.

В таблица 2 са обобщени резултатите от направените 
измервания на спори от диагностицираните гъби (илюстрирани на 
фиг. 2). В нея са представени също техните размери, обобщени по 
литературни данни. 

диагностицираните гъби са от следните родове (index Fungorum):

Cytospora Ehrenb. 1818 (фиг. 2.1) – Valsaceae, diaporthales, 
sordariomycetidae, sordariomycetes, Pezizomycotina, ascomycota

Идентификация на видовете от род cytospora обикновено се прави 
въз основа на връзката с гостоприемника, докато морфологичните 
описания често нямат съществени разлики. един вид може да се 
среща по няколко неродствени растения или по един вид растение 
да се срещат няколко вида cytospora. те обикновено формират 
нишковидни кондиеносци и сърповидно извити прозрачни конидии в 
единични пикнидии или лабиринтовидни локули. При наличие на влага 
конидиите излизат от пикнидиите, слепени в жълти, оранжеви до 
червени гелообразни нишковидни или спираловидни фитилчета. 

размерите на измерените при това проучване конидии (6,8/2,1 
μm) се доближват до описаните от adams et al. (2005) за c. chrysosperma 
(3-8/0,75-1,5 µm), както и от cellerino (1999) за c. chrysosperma (3-5/0,5-
2 μm) и c. nivea (6-7/1.5-2 μm). Варирането им в по-широки граници 
(табл. 2) изисква прилагането на молекулярни методи за по-точно 
определяне. 

Fusarium Link 1809 (фиг. 2.2) – nectriaceae, hypocreales, 
hypocreomycetidae, sordariomycetes, Pezizomycotina, ascomycota, Fungi

Видовете от род Fusarium формират безцветни септирани 
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Таблица 2. размери на спорите при диагностицираните гъби 
Table 2. dimensions of the spores of fungi diagnosted

род/Genus

Вид/размери на 
спорите (μm)

Type/dimensions of 
the spores

По литературни данни (μm)
According to literature

1 cytospora
конидии/conidia 
6,8 (2,7-13,2)/2,1 

(1,1-2,7)

c. chrysosperma 3-8/0,5-2 μm, c. 
nivea 6-7,5/1,2-2 μm (cellerino, 1999; 

schmutzenhofer et al., 1996; adams et al., 
2005, 2006; Xin-lei Fan et al., 2014; rocha-
gonzález, cibrián-tovar, 2000; Keča, 2008)

2 Fusarium 
microconidia 

5,7 (2,7-10,8)/2,6 
(1-3)

Fusarium sp. 4-16/2-4,5 µm (al-doory, 
domson, 1984; dhoro, 2010; Wang et al., 

2015; mycology online)

3 Gibberella

аскоспори/ 
ascospores 

21,3 (5,4-35,1)/4,8 
(2,7-10)

Gibberella 1-septate 13-19/4-5 μm, 3-septate 
42,5-70х4-6,5 μm (Booth, Waterston, 1964; 

samuels et al., 2001)

4 phomopsis 

microconidia 
4,2 (2,7-5,9)/1,1

рh. populina 8/3-3,5 µm (cellerino, 1999; 
saccardo & trotter, 1966); p. putator 

8-11/2,5-3,5 µm (cellerino, 1999; Fungi of 
great Britain and ireland); p. pallida 5,5-9/ 
1,8-2,2 µm; ph. macrospora 13-17/1,5 µm 
(cellerino, 1999); ph. oblonga 6-9/2-3 µm 

(callan, 1998)

macroconidia 
22 (10,8-54)/2,3 

(1,1-3) 

рh. populina 24-40/1-1,5 µm (cellerino, 1999; 
saccardo, trotter, 1966)

5 dothichiza
конидии/conidia 
10,8 (8,1-13,8)/8,3 

(5,1-10,8)

7,7-13/6,7-10 μm (cellerino, 1999; 
schmutzenhofer et al., 1996; gremmen, 1958; 

Keča, 2008)

6 pleospora 22,4 (10,8-30)/6,8 
(4-10)

p. penicillus 16-30/8-14 μm (holm, holm, 
1993), pl. herbarum 32-35/13-15 μm 

(simmons, 1985), p. pygmaea (Barr, 1990) 
10-23/5-9 μm

7 pestalotiopsis конидии/conidia 
24,4 (18,9-32,4)/4,1 

7-27,7/5,3-7,5 μm (Keith et al., 2006);
p. adusta 16-20/5-7 µm (Padil website); p. 
populi-nigrae 25/6 µm (newcombe, 2000)

8 platystomum

аскоспори/ 
ascospores 

86,2 (60-120)/18,9 
(15-30)

p. macrosporum 90-110/20-30 µm; pl. 
compressum (17)20-30/7-8 µm (chesters, Bell, 

1970), pl. compressum 20-30/7-10 µm jum 
(révay, 1984)

9 cryptosphaeria 

аскоспори/ 
ascospores 

10,6 (4,3-16,2)/2,8 
(2,7-3,2)

8-14/2.5-4 mm (trouillas et al., 2015), 
cytospora populina 17,5-25,1/4-6,4 μm (Fan et 

al., 2015)
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Род/Genus Конидии/Conidia Род/Genus Аскоспори/Ascospores 

1. Cytospora 

 

6. Pleospora 

 

2. Fusarium  

 

7. Gibberella 

 

3. Dothichiza 

 

8. Platystomum 

 

4. Phomopsis  

 

 

5.Pestalotiopsis 

 

9.Cryptosphaeria 

 

 

Фиг. 2. Спори на изолираните причинители на некрози по кората на тополите 

Fig. 2.  Spores from isolated agents of poplar bark necrosis 

фиг. 2. спори на изолираните причинители на некрози по кората на тополите
Fig. 2. spores from isolated agents of poplar bark necrosis
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макроконидии (3-8/11-70 µm) върху неразклонени или разклонени 
кондиеносци (dhoro, 2010). те може да бъдат едно- или многоклетъчни, 
с дебели гладки стени, цилиндрични или сърповидни със заострени 
краища. микроконидии (2-4/4-8 µm) се образуват върху къси или дълги 
прости конидиеносци. те са едноклетъчни (рядко 2- или 3-клетъчни), 
гладки, безцветни, яйцевидни до цилиндрични. При някои видове се 
формират също дебелостенни безцветни хламидоспори.

от събраните растителни проби бяха изолирани само 
несептирани елипсовидни или вретеновидни микроконидии на гъби 
от род Fusarium, с размери 5,7/ 2,6 µm (таблица 2). те са най-близки 
до посочените в mycology online размери на F. oxysporum (5-12/2,2-
3,5 µm) или до тези на F. avenaceum – 7,52-9,44/2,51-4,39 μm (Padil 
website), при който обаче според Booth, Waterston (1964) микроконидии 
липсват.

Gibberella Sacc. 1877 (фиг. 2.7) – nectriaceae, hypocreales, 
hypocreomycetidae, sordariomycetes, Pezizomycotina, ascomycota, Fungi

от формираните в строми перитеции по сухи клони бяха 
изолирани тънкостенни аскуси, съдържащи по 8 аскоспори. спорите 
са вретеновидни, четириклетъчни (с 3 прегради) и леко стеснени при 
преградките, с размери 21,3/4,8 μm (таблица 2). тези стойности са 
най-близки до посочените от samuels et al. (2001) за Gibberella avenacea 
r.J. cook (13-25/4,0-6,5 μm), но се различават от тези на Booth, 
Waterston (1964) за същия вид (42,5-70/4-6,55 μm). с 3 прегради са и 
аскоспорите на G. pulicaris (Kunze) sacc., чиито размери варират в 
границите 20-34/6-10 μm според Wang et al. (2015). същите автори 
съобщават за връзката й с широколистни дървесни видове, вкл. от 
род populus, както и за формирането в култури на конидии от типа 
на Fusarium sambucinum. Подобни четириклетъчни макроконидии бяха 
установени единично само в препарати от обект 57 (Искър).

phomopsis (Sacc.) Bubák 1905 (фиг. 2.4) – diaporthaceae, diaporthales, 
sordariomycetidae, sordariomycetes, Pezizomycotina, ascomycota, Fungi

от изпъкналите черни пикнидии по събраните материали, чиито 
спори излизат в желеобразна маса под формата на бели до кремави 
фитилчета, бяха изолирани прозрачни едноклетъчни елипсовидни 
микроконидии и нишковидни макроконидии, с размери съответно 4,2/1,1 
μm и 22/2,3 μm (таблица 2). те не съвпадат напълно с описваните от 
други автори, но се доближават до данните за ph. oblonga (6-9/2-3 µm 
и 25-33/1 µm – callan, 1998); както и за микроконидиите на ph. pallida 
(5,5-9/1,8-2,2 µm – cellerino, 1999) и макроконидиите на рh. populina 
24-40/1-1,5 µm (cellerino, 1999; saccardo, trotter, 1966). 



76

dothichiza Lib. ex Roum. 1880 (фиг. 2.3) – dothioraceae, dothideales, 
dothideomycetidae, dothideomycetes, Pezizomycotina, ascomycota, Fungi

При наличие на влага от кратеровидно разпукващите се пикнидии 
излизаха слепени в сивобелезникава маса конидии, които са безцветни, 
едноклетъчни, сферични до елипсовидни, леко заострени в единия край. 
направените измервания определиха следните размери на конидиите: 
10,8/8,3 µm (таблица 2), които като цяло попадат в посочваните от 
други автори гранични стойности за dothichiza populea sacc. et Briard 
(cellerino, 1999; schmutzenhofer et al., 1996; gremmen, 1958; Keča, 2008).

pleospora Rabenh. ex Ces. et De Not. 1863 (фиг. 2.6) – Pleosporaceae, 
Pleosporales, Pleosporomycetidae, dothideomycetes, Pezizomycotina, 
ascomycota, Fungi

тъмнокафявите до черни псевдотеции на видове от род 
pleospora се откриват върху мъртва дървесина, но анаморфът на 
някои от тях се свързва с родовете alternaria и phoma, сред които 
има и причинители на некрози по кората на тополите. аскусите на 
гъбата съдържаха по 8 аскоспори – на цвят жълтокафяви, яйцевидни, 
асиметрични, леко заострени на единия край, с 3-4 напречни прегради 
и една надлъжна в централните клетки. установените размери на 
аскоспорите – 22,4/6,8 μm (таблица 2), са най-близки до посочените 
от Barr (1990) стойности за pl. pygmaea (ellis et everh.) m.e. Barr (10-
23/5-9 μm), изолирана от тополи.

pestalotiopsis Steyaert 1949 (фиг. 2.5) – Pestalotiopsidaceae, 
amphisphaeriales, Xylariomycetidae, sordariomycetes, Pezizomycotina, 
ascomycota, Fungi

от асервули по растителните проби от 3 обекта бяха изолирани 
многоклетъчни вретеновидни и леко извити конидии с характерните 
за род pestalotiopsis израстъци и размери 24,4/4,1 µm (табл. 2). тези 
стойности са близки до описваните за p. adusta (ellis et everh.) 
steyaert – 16-20/5-7 µm (Padil website), p. microspora – 21,7-27,7/5,3-7,5 
μm (Keith et al., 2006) и p. populi-nigrae (sawada et ito) morelet – 25/6 
µm (newcombe, 2000). 

platystomum Trevis. 1877 (фиг. 2.8) – lophiostomataceae, Pleosporales, 
Pleosporomycetidae, dothideomycetes, Pezizomycotina, ascomycota, Fungi

от псевдотеции по 5 растителни проби бяха изолирани аскуси 
на гъби от род platystomum. аскусите съдържаха по 8 многоклетъчни 
жълтокафяви аскоспори с удължено яйцевидна форма, неравна 
повърхност, с 5-8 напречни и 1-4 надлъжни прегради, и с размери 
86,2/18,9 µm (табл. 2). тези размери са най-близки до посочените 
от chesters, Bell (1970) за p. macrosporum (90-110/20-30 µm), докато 
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данните им и тези на révay (1984) за p. compressum (17-30/7-10 µm) се 
различават съществено.

Cryptosphaeria Ces. et De Not. 1863 (фиг. 2.9) – diatrypaceae, 
Xylariales, Xylariomycetidae, sordariomycetes, Pezizomycotina, ascomycota, 
Fungi

от перитеции в потопени в кората строми по растителни 
проби от 5 обекта бяха изолирани бледожълти издължено сърповидни 
едноклетъчни аскоспори с размери 10,6/2,8 μm (табл. 2), близки до 
посочените от trouillas et al. (2015) за cr. multicontinentalis trouillas, F. 
Peduto, inderb. et gubler. (8-14/2,5-4 μm), описана като морфологично 
сходна с cr. ligniota (Fr.) auersw. (= cytospora populina (Pers.) rabenh.), 
за която Fan et al. (2015) описват по-големи размери 17,5-25,1/4-6,4.

ОБСъжДане 

В хода на проучването не бе установена зависимост между 
разпространението на гъбите, причиняващи некроза по кората на 
тополите, и отдалечеността на културите от водното течение, 
както и с надморската им височина. Прави впечатление, че шестте 
непоразени от некроза тополови култури от поречието на р. струма 
попадат в санданско-Петричката котловина – най-южната част от 
обекта на изследване, сравнително добре изолирана чрез съседните 
високи планини от останалите тополови месторастения в страната. 
това може да е ограничаващ фактор за наличието на инокулум и 
инфектиране на отглежданите тополи. Всичките седем непоразени 
култури от устието на р. Искър са създадени на типични тополови 
крайдунавски месторастения, осигуряващи оптимални за развитието 
на тополите условия, при каквито те са по-устойчиви на болестта 
и успяват да локализират дори проникнала в тъканите им инфекция.

гъбите от родове cytospora, phomopsis, dothichiza и Fusarium, 
установени и в настоящото проучване, са основни причинители 
на некроза по кората на клони или стъбла на тополите. тези гъби 
са широко разпространени по мъртви или загиващи клони и млади 
растения, но могат да заразяват и живи дървета с ниска жизненост 
и наранени тъкани. разнасяните с дъждовните капки конидии, както и 
аскоспорите, формирани от някои видове, проникват в рани или през 
листните белези в кората и мицелът на гъбата бързо опръстенява 
инфектираните клони и млади стъбла, причинявайки загиването им.

установените по тополи представители на родове Gibberella 
и pleospora вероятно са телеоморфи съответно на видове от 
родовете Fusarium и alternaria. В саЩ cryptosphaeria ligniota (анаморф 
cytospora populina) причинява разрушителна некроза по трепетлики и 
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други тополи. Болестта е заплаха главно за малки и средноразмерни 
дървета (Worrall et al., 2016). platystomum и pestalotiopsis са открити 
върху по-отдавна умъртвени тъкани и може да се предположи, че се 
развиват сапрофитно по тях.

точното определяне на видовия състав на установените родове 
гъби може да стане само на базата на молекулярни методи. 

ЗаКЛЮЧение

Проведеното проучване в тополови култури по поречията на 
основни вътрешни реки в България показа, че некрозите по кората са 
повсеместно разпространени в тях. най-често техни причинители 
са гъби от род cytospora. със значително по-малко разпространение и 
почти еднаква срещаемост са представителите на родове phomopsis, 
Fusarium и dothichiza. 

наблюдава се известна разлика в разпространението на тези 
родове в тополовите месторастения по отделните реки. най-
често срещаният при проучването род cytospora не беше установен 
в поречието на р. струма, но бе диагностициран в почти всички 
обекти край р. тунджа. В тези райони бе констатирано най-малко 
разнообразие от гъби, поразяващи кората на тополите. Всички 
описани родове се срещат само на тополовите месторастения в 
горната и средна част от поречието на р. Искър. 
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DISTRIBUTION OF THE CAUSING AGENTS OF POPLAR BARK 
NECROSIS IN BULGARIA

s. bencheva, n. belyova
university of Forestry - sofia

(SUMMARY)

in a survey on the bark necrosis in poplar plantations carried out in 
2015-2016 alongside the basins of main inland rivers in Bulgaria, fungi of nine 
genera have been diagnosed – cytospora, phomopsis, Fusarium, Gibberella, 
dothichiza, pleospora, pestalotiopsis, platystomum and cryptosphaeria. it was 
found that the disease had most often been caused by species representatives 
of the genus cytospora. With significantly smaller distribution and almost 
equivalent to each other occurrence are the genera phomopsis, Fusarium и 
dothichiza. 
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