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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Обикновеният кестен (Castanea sativa Mill.) е широколистно дърво от род Castanea,
сем. Fagaceae, разпространен в Европа на територия над 2,5 млн. hа. В България
насаждения от този вид се срещат основно по северните склонове на Беласица, Славянка,
южните склонове на Огражден, Пирин, Западни и Източни Родопи, и Западна Стара
планина.
Силното разпространение на интродуцирани вредители и патогени в горските
екосистеми води до влошаване на състоянието на отделни дървесни видове и промяна в
състава на екосистемите за дълъг период от време. Пример за такъв инвазивен патоген,
причиняващ едно от най-деструктивните заболявания ендотиев рак както по
американския (Castanea dentata (Marsh.) Borkh.), така и по обикновения кестен (C. sativa)
е патогенната торбеста гъба Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. (Ascomycota:
Diaporthales) (Anagnostakis, 1987; Robin, Heiniger, 2001).
В началото на 90-те години на 19-ти век C. parasitica е интродуцирана в източната
част на Северна Америка върху фиданки от японски кестен (C. crenata) (Metcalfe, Collins,
1909). За период от 40 години, C. parasitica се разпространява на територията на Северна
Америка, развива се като изключително вирулентен патоген и причинява загиване на
близо 3,5 млрд. дървета (Roane et al., 1978a; Anagnostakis, 1987).
В Европа заболяването е установено за първи път през 1938 г. върху дървета от C.
sativa, отглеждани в района на гр. Генуа, Италия (Biraghi, 1946). От Италия патогенът се
разпространява в други европейски страни като Швейцария (1948), Франция (1956),
Гърция (1964), Унгария (1965), Турция и Албания (1967), Австрия (1970), Словакия
(1976), Португалия (1989), Германия (1992) и др. (Heiniger, Rigling, 1994). В бивша
Югославия заболяването е установено за първи път през 1950 г. (Krstic, 1950), а в
Македония – през 1986 г. (Papazov et al., 1986).
През 1964 г. Jean Grente, френски миколог, добива нетипични изолати от
C. parasitica, получени от заздравяващи ракови образувания на кестен в района на
Северна Италия (Grente, 1965), които редуцират вирулентността на силновирулентните
изолати. При инокулация на инфектирани кестенови дървета некротичните рани
заздравяват, в резултат на внасяне на хиповирулнтни щамове на гъбата, прилаган като
биологичен метод за понижаване вирулентността на силновирулентните изолати на
C. parasitica (Grente, Sauret, 1969; Van Alfen et al., 1975).
В България, симптоми на заболяването ендотиев рак по кестена, причинено от
гъбата C. parasitica, са установени за първи път в началото на 90-те години на миналия
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век, когато са обследвани съхнещи кестенови дървета в гори от естествен и изкуствен
произход по северните склонове на Беласица планина и в Източните Родопи (Петков,
Роснев, 2000). През следващите двадесет години болестта се разпространява масово и
влошава жизнеността на популациите на C. sativa в цялата страна - по северните склонове
на планините Беласица и Славянка, в западната и източната част на Родопите, както и в
Западна Стара планина (Петков, Роснев, 2002; Георгиева и др., 2019).
Най-обширната популация от обикновен кестен в Югозападна България има важно
стопанско и екологично значение за местното население. Кестеновите гори осигуряват
поминък за населението в региона при събирането на семената през есента и добива на
дървесина. Разпространението на инвазивни гъбни патогени и насекомни вредители
може да доведе до нарушения във вековните кестенови гори, а оттам и на загуба на
биоразнообразие, намаляване добива на дървесина и вреди върху местната икономика.
Проучванията върху биологията и екологията на патогените, изясняването на тяхното
разпространение и щамово разнообразие в България дава възможност за прилагане на
успешна биологична борба с патогена.

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
2.1 Разпространение на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.)
Семейство Fagaceae включва родовете Castanea, Castanopsis, Chrysolepis, Fagus,
Lithocarpus, Nothofagus и Quercus, които включват между 600 и 800 дървесни вида
(Mellano et al., 2012). Castanea sativa е естествено разпространен в Европа и
Средиземноморските страни. В Азия (Япония, Китай, Корея и Виетнам) са естествените
находища на C. crenata Siebold & Zucc., C. mollissima Blume, C. seguinii, C. henryi. В
Северна Америка е разпространен американският кестен C. dentata (Marshall) Borkh.) и
C. pumila (L.) Mill. - с вариетети C. pumila var. ozarkensis (Ashe) Tucker и C. pumila var.
pumila.
В Европа по-голямата част (89%) от горите на C. sativa се срещат във Франция,
Италия, Испания, Португалия и Швейцария, които имат дългогодишни традиции в
култивирането на вида (Conedera et al., 2004; Schütt et al., 2006; Avanzato, 2009; Bounous,
2014). В България C. sativa се среща по северните склонове на Беласица планина,
Славянка, южните склонове на Огражден (долините на р. Градешница и Рибнишка),
Пирин (околностите на гр. Гоце Делчев и с. Брежани), Западни Родопи (Доспат), Източни
Родопи (Крумовград и Маказа) и Западна Стара планина - в района на гр. Берковица и с.
Бързия.
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2.2. Състав на насаждения от обикновен кестен
В България кестенът образува чисти и смесени гори, главно с мизийския бук (Fagus
sylvatica subsp. moesiaca Popl.), обикновен габър (Carpinus betulus L.), обикновен бук
(Fagus sylvatica L.), зимен дъб (Quercus petraea Liebl.), сребролистна липа (Tilia tomentosa
Moench), а в южните райони - с благун (Quercus frainetto Ten.). Срещат се и други
дървесни видове като полски клен (Acer camperstre L.), мекиш (Acer tataricum L.), шестил
(Acer platanoides L.), горун (Quercus dalechampii Ten.), трепетлика (Populus tremula L.),
леска (Corylus avellana L.), бреза (Betula pendula Roth.) и др. По-широко разпространение
имат чистите кестенови гори (Любенова, 2005).
Кестеновите гори са частично защитени, като са включени в границите на защитени
територии (резерват Конгура, природен парк Беласица) и Екологичната мрежа НАТУРА
2000, като формират природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa, което е обект
на защита от Директива 92/43/ЕЕС и Закона за биологичното разнообразие.
2.3. Болести и вредители по обикновения кестен
През последните години горите от обикновен кестен (C. sativa) в световен мащаб са
с влошено здравословно състояние, дължащо се на развитие на гъбни патогени и
нападение на насекомни вредители (EPPO, 2021). Най-голяма заплаха за вида е
развитието на инвазивния патоген, причиняващ некрози по кората и съхнене на
дърветата, Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Видовете от род Phytophthora Phytophthora cinnamomi Rands, P. cryptogea (Pethybridge & Lafferty), P. kernoviae (Brasier,
Beales & S.A. Kirk) и P. ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld са почвени патогени,
които причиняват гниене на корените и основата на стъблата и са способни да причинят
загиване на цели дървета в райони с висока въздушна и почвена влага.
След проникването на торбестата гъба C. parasitica в кестеновите насаждения в
Беласица в края на 80-те години на миналия век, тя се разпространява повсеместно в
планината, където проявява висока вирулентност (Петков, Роснев, 2001; Георгиева и др.
2013). Развитието на мицела на гъбата в тъканите на младите дървета причинява бързото
им загиване - до една-две години след инфектирането дървета напълно изсъхват. При
зрелите дървета този процес е по-бавен, продължаващ няколко години, в зависимост от
възрастта и физиологичното им състояние. Факторите, които благоприятстват силното
разпространение на заболяването, са свързани с биологичните особености на патогена,
екологичните условия на средата, структурата на насажденията и наличието на
механични повреди по инфектираните дървета. Биологичната способност на C. parasitica
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да се размножава безполово и полово осигурява ефективността и успешното
разпространение на заболяването в популациите от кестен (Kuhlman, 1978). Конидиите,
формирани при безполовото размножаване, се разпространяват от дъждовната вода,
насекоми, птици и животни по дължината на инфектираните стъбла, а аскоспорите,
образувани при половото размножаване, се разнасят лесно от вятъра на дълги разстояния.
Наличието на рани по кората, причинени от абиотични, биотични или антропогенни
фактори, благоприятства попадането на спорите в местата на нараняване. Засегнатите
тъкани загиват под действието на ензими, произведени от навлизащите мицелни хифи,
формират се некрози, които постепенно обхващат целите стъбла и водят до пълно
загиване на дърветата (Hebard, 1984).
2.4. Разпространение на Cryphonectria parasitica
През 1905 г. за първи път е съобщено за ново заболяване, причиняващо загиване на
кестенови дървета (C. dentata) в Ню Йорк, Съединените Американски Щати (САЩ)
(Merkel, 1905). Според Murrill (1906), причинител е гъбата Diaporthe parasitica sp. nov.,
открит върху дървета в парка на Бронкс, Ню Йорк, като има сведения, че патогенът е
причинил повреди и в щатите Ню Джърси, Мериленд, Колумбия и Вирджиния. По-късно
патогенът е преименуван на Endothia parasitica [Murrill] Anderson & Anderson (Murrill,
1906). Предполага се, че болестта е пренесена от Азия в САЩ в началото на 20-ти век
(Brooks, 1937).
Първоначалното установяване на болестта ендотиев рак по кестена в Европа е през
1938 г. в близост до Генуа, Италия. Следва разпространението ѝ върху останалата част
от Италианския полуостров и остров Сицилия. В последствие е открита във Франция,
Португалия, бивша Република Югославия, Германия, в Швейцария и северните части на
Алпите, в планината Атос в Гърция.
Понастоящем заболяването се среща на континентите Северна Америка (Канада и
САЩ), Австралия, Африка (Тунис), Азия (Китай, Индия, Иран, Япония, Русия, Корея,
Тайван, Северна Корея, Грузия, Азербейджан), Европа (Турция, България, Северна
Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Австрия,
Хърватия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Португалия, Германия, Унгария,
Украйна, Словакия, Словения, Великобритания).
В началото на 90-те години на миналия век са обследвани съхнещи дървета в
кестенови насаждения от естествен и изкуствен произход, растящи по северните
склонове на планината Беласица и в Източните Родопи (Петков, Роснев, 2000). Анализът
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на обследваните дървета показва, че причинител на заболяването е гъбата C. parasitica.
През следващите 20 години болестта се разпространява силно и оказва отрицателен
ефект върху жизнеността на популациите от C. sativa в цялата страна – по северните
склонове на планините Беласица и Славянка, в западната и източната част на Родопите,
както и в Западна Стара планина (Илиев, Мирчев, 1992; Петков, Роснев, 2002; Georgieva
et al., 2011; Iliev et al., 2013). За повече от 20 години след появата си в планината Беласица,
патогенът C. parasitica е намерил своята ниша в популациите от кестен и се е превърнал
в инвазивен вид, заплашващ оцеляването на кестена в планината (Георгиева и др., 2013).
2.5. Гостоприемници на Cryphonectria parasitica и тяхната устойчивост
Cryphonectria parasitica причинява некрози по кестена, но е установено, че нанася
повреди и на различни видове дъб (най-често по зимния дъб, Quercus petraea (Mattuschka)
Liebl.). В Южна Италия повреди се наблюдават в смесени кестеново-дъбови насаждения
по Q. pubescens, Q. frainetto, Q. ilex (Dallavalle, Zambonelli, 1999). Проучвания в Сърбия
(Karadžić, Milenković, 2013; Karadžić et al., 2019) установяват повреди от C. parasitica по
Q. dalechampii и Q. petraea. В Словения C. parasitica е открита по Quercus spp. (Juhásová,
Bernadovicová, 2001). Резултати от проучване на Tarcali et al. (2009) доказват, че дъбовете
са податливи на C. parasitica, особено Quercus rubra, Q. petraea и Q. robur.
2.6. Биоекологични особености на Cryphonectria parasitica
Гъбата Cryphonectria parasitica се развива в клоните и стъблата на кестеновите
дървета, независимо от размера и разположението им, и обикновено некротичните рани
обхващат в кръг засегнатата част (Murrill, 1906). Изсъхването на клоните е от върха към
основата, което причинява загуба на жизненост и частично изсъхване. Това позволява
бързото разпространение на гъбата по тъканите и достигането ѝ до стъблото на дървото.
Спорите на C. parasitica (аскоспори и конидии), могат да се разпространяват
локално от вятъра или дъжда, но се разнасят също от птици и членестоноги (EFSA, 2014).
Установено е, че периодът след дъжд е най-благоприятен за разпространяване на
инфекцията, тъй като спорите излизат от плодното тяло и вятърът ги пренася (Heald et
al., 1915). Конидиите предимно се разпространяват на къси разстояния, като по този
начин причиняват развитие на нови некротични рани най-често върху едно и също дърво
(Milgroom et al., 1991), докато аскоспорите могат да достигнат по-дълги дистанции – до
120 m от източника на иинфекция (Anagnostakis, Kranz, 1987; Guérin et al., 2001; EFSA,
2014).
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Патогенът C. parasitica е карантинен вид, определен за такъв от Ръководството на
EFSA относно хармонизираната рамка за оценка на риска от вредители (EFSA, 2010), и
определен в Международните стандарти за фитосанитарни мерки ISPM 11 (FAO, 2013) и
ISPM 21 (FAO, 2004). В листите на ЕPPО видът е вписан като карантинен вредител (А2
карантинните видове са локално присъстващи в ЕPPO регионите), с код ENDOPA. Видът
е определен за инвазивен и от CAB International (CABI, 2021).
2.7. Щамове, вегетативна съвместимост и типове размножаване на C. parasitica
Вегетативната несъвместимост (vic) предоставя ценна информация при изучаването
на генетичното разнообразие и популационна биология на гъбите (Glass, Kuldau, 1992).
Въпреки че вегетативно-съвместимото (vc) разнообразие е определено при голям брой
популации, известните vic и vc генетотипове дават възможност за извършване на подетайлни анализи (Cortesi, Milgroom, 1998). При гъбите, при които миковирусите могат
да бъдат важен фактор в популационната биология, каквато е Cryphonectria parasitica,
потенциалът за предаване на вирус на популационно ниво може да бъде оценен, особено
ако се знае ефектът на всеки vic ген върху предаването на вируса. Без данните за vic и vc
генотипове е трудно да се свържат лабораторните открития за вирусната трансмисия към
популациите на терен.
Вегетативната съместимост (vc) е главна пречка за разпространението на
хиповирус. За сравнение, в цяла Европа са индетифицирани и тествани 31 европейски vc
типа (EU-1 до EU-31), използвани за изучаване на генетичния контрол на вегетативната
съвместимост при C. parasitica (Cortesi, Milgroom, 1998). Тридесет и три допълнителни
vc типове са получени след кръстоски между първите 31 vc типа и се добавят към
комплекта от EU-32 до EU-64 (Robin et al., 2000; Robin, Heiniger, 2001).
2.8. Хиповирулентност на щамове на Cryphonectria parasitica
През 1977 г. за първи път е описана хиповирулентност при Cryphonectria parasitica
(Day et al., 1977). След наблюдения на дървета от обикновен кестен в близост до Комо,
Северна Италия, които видимо изглеждат по-здрави, и направени изолации от зараснали
некротични рани в хранителна среда от картофена декстроза, Grente (1965) открива, че
съществуват по-светли на цвят и по-малко спороносещи щамове на Cryphonectria
parasitica. Атипичните щамове били с намалена вирулентност, внасяйки ги в дърветата.
След като белите щамове бивали повторно внесени, в повечето случаи некротичните
рани започвали да зарастват. Този феномен е наречен хиповирулентност.
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Предаването

на

хиповируса

е

ограничено

от

система

за

вегетативна

несъвместимост в C. parasitica, включваща пет до седем локуса на вегетативна
несъвместимост (vic). Съвместимите гъбни щамове имат едни и същи алели във всички
vic локуси и са включени към една и съща група за вегетативна съвместимост.
Хиповирусът лесно се предава между щамове, които принадлежат към една и съща vc
група. Прехвърляне на хиповируса може да настъпи и между щамове в различни vc групи,
но с по-бавни и ниски темпове (Bissegger et al., 1997).
От прегледаната литература по отношение на биологичните особености и
екологичните изисквания на C. parasitica, както и на възможността за използване на
хиповирулентни щамоме като средство за биологичен контрол, с оглед намаляване на
повредите от силнопатогенни щамове на C. parasitica, става ясна необходимостта от
извършване на проучвания в популацията от силнопатогенни щамове на C. parasitica,
разпространени в България.
2.9. Цел и задачи на изследването
Целта на настоящето проучване е да се установят естествено разпространените
вирулентни и хиповирулентни щамове на гъбата C. parasitica в популацията от кестен в
България, да се изследва тяхната вегетативна съвместимост, както и да се изготвят
препоръки за прилагане на биологичен контрол на заболяването с местни хиповируленти
щамове, съвместими с най-често срещаните в страната вирулентни щамове. Поконкретно
изследванията са насочени към изпълнението на следните задачи:
1. Установяване на вредоносността на заболяването ендотиев рак по кестена в
България.
2. Изясняване на кръга от растенията-гостоприемници на C. parasitica.
3. Определяне на разнообразието от щамове на гъбата C. parasitica в България и
установяване на тяхната връзка с европейските щамове.
4. Проучване на вегетативната съвместимост между изолирани вирулентни и
хиповирулентни щамове на C. parasitica.
5. Извършване на опити за прилагане на биологичен контрол чрез изкуствено
инокулиране с хиповирулентни щамове на патогена.
6. Предлагане на препоръки за ограничаване на вредното въздействие на C.
parasitica в България.
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3. ОБЕКТ И МЕТОДИ
3.1. Теренни изследвания
3.1.1. Залагане на опитни площи
За целта на проучването са заложени 36 опитни площи (ОП) в естествени и
изкуствени насаждения от обикновен кестен (Castanea sativa) на територията на шест
планини - Беласица, Огражден, Източни Родопи, Западна Стара планина, Рила и Пирин
(Фиг. 1), разположени в Западна, Югозападна и Южна България. Залагането на ОП е
осъществено през вегетационните сезони на 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Фиг. 1. Карта на България и районите с опитни площи (1 - Западна Стара планина, 2 –
Рила, 3 – Пирин, 4 – Огражден, 5 – Беласица, 6 – Източни Родопи)

Най-голям брой опитни площи (23) са заложени в планината Беласица на
територията на Държавни горски стопанства (ДГС) Петрич и Първомай, включващи
територии от Природен парк Беласица (21 бр.) и 2 бр. в Резервата „Конгура“. Опитните
площи попадат в защитена зона BG0000167 (Фиг. 7). По надморски височини те варират
от 345 m (Беласица 21) до 1097 m (Конгура 1). Най-голям брой опитни площи са заложени
в диапазона 500-700 m надм. в. (Табл. 1) Две ОП са заложени на територията на УОГС
Петрохан, 1 – в ДГС Дупница, 2 – в ДГС Симитли, 1 – в ДГС Кирково и 2 – в ДГС
Крумовград.
10

Таблица 1. Географски данни на заложените опитни площи
№

Държавно
горско
стопанство

Опитна
площ

Дата на
залагане
на ОП

Дървесен
вид

Геогр.
ширина
[N]

Геогр.
дължина
[Е]

Надм. в.
[m]

1 ДГС Петрич

Беласица 1

09.07.2018 г.

C. sativa

41.358411 23.052411

618

2 ДГС Петрич

Беласица 2

09.07.2018 г.

C. sativa

41.359567 23.045905

589

3 ДГС Петрич

Беласица 3

09.07.2018 г.

C. sativa

41.356752 23.059601

673

4 ДГС Петрич

Беласица 4

10.07.2018 г.

C. sativa

41.364934 23.090233

481

5 ДГС Петрич

Беласица 5

10.07.2018 г.

C. sativa

41.364357 23.083757

523

6 ДГС Петрич

Беласица 6

10.07.2018 г.

C. sativa

41.359445 23.095323

650

7 ДГС Петрич

Беласица 7

10.07.2018 г.

C. sativa

41.357716 23.019078

559

8 ДГС Петрич

Беласица 8

11.07.2018 г.

C. sativa

41.356295 23.104209

656

9 ДГС Петрич

Беласица 9

11.07.2018 г.

C. sativa

41.360740 23.110676

505

10 ДГС Петрич

Беласица 10 29.08.2018 г.

C. sativa

41.365502 23.196742

832

11 ДГС Петрич

Беласица 11 29.08.2018 г.

C. sativa

41.367282 23.199985

739

12 ДГС Петрич

Беласица 12 09.10.2018 г.

C. sativa

41.373837 23.200428

689

13 ДГС Петрич

Беласица 13 09.10.2018 г.

C. sativa

41.370134 23.187120

691

14 ДГС Петрич

Беласица 14 14.10.2020 г.

C. sativa, Q. petraea

41.371869 23.207553

871

15 ДГС Петрич

Беласица 15 15.10.2020 г.

C. sativa

41.370357 23.229687

792

16 ДГС Петрич

Беласица 16 15.10.2020 г.

C. sativa

41.371455 23.222278

622

17 ДГС Петрич

Беласица 17 15.10.2020 г.

Q. petraea

41.384735 23.213809

683

18 ДГС Петрич

Беласица 18 16.10.2020 г.

C. sativa

41.359576 22.979542

546

19 ДГС Петрич

Беласица 19 16.10.2020 г.

C. sativa

41.359015 22.975988

345

20 ДГС Петрич

Беласица 20 16.10.2020 г.

C. sativa

41.361433 23.007440

618

21 ДГС Петрич

Беласица 21 11.10.2018 г.

C. sativa

41.378621 23.207283

589

22 ДГС Петрич

Конгура 1

13.11.2018 г.

C. sativa

41.354701 23.192153

1097

23 ДГС Петрич

Конгура 2

13.11.2018 г.

C. sativa

41.361994 23.192765

953

24 УОГС Петрохан Бързия 1

12.07.2019 г.

C. sativa

43.185483 23.154129

567

25 УОГС Петрохан Бързия 2

12.07.2019 г.

C. sativa

43.189142 23.145208

623

26 ДГС Първомай

Огражден 1 22.05.2019 г. C. sativa, Q. frainetto 41.463176 23.105248

918

27 ДГС Първомай

Огражден 2 22.05.2019 г.

C. sativa

41.465812 23.107989

984

28 ДГС Първомай

Огражден 3 22.05.2019 г.

C. sativa

41.478627 23.103184

1138

29 ДГС Първомай

Огражден 4 15.10.2020 г.

C. sativa

41.450959 22.982977

951

30 ДГС Първомай

Огражден 5 15.10.2020 г.

C. sativa

41.451714 22.980361

954

31 ДГС Дупница

Дупница

12.11.2018 г.

C. sativa

42.236194 23.107759

585

32 ДГС Симитли

Брежани 1

14.11.2018 г.

C. sativa

41.850112 23.202389

808

33 ДГС Симитли

Брежани 2

14.11.2018 г.

C. sativa

41.849796 23.204615

822

34 ДГС Кирково

Маказа

18.05.2018 г.

C. sativa

41.272813 25.408712

548

35 ДГС Крумовград Багрилци

13.06.2018 г.

C. sativa

41.458531 25.768885

505

36 ДГС Крумовград Токачка

13.06.2018 г.

C. sativa

41.369861 25.528169

550
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3.1.2. Оценка на здравословното състояние на дърветата в опитните площи В
34 опитни площи (изключени са ОП Бързия 1 и 2, в които през 2017 г. е изведена 100%
санитарна сеч и е събран само биологичен материал за лабораторни изследвания), е
оценено здравословното състояние на 40 броя дървета според европейската методика за
оценка на короните по Международната програма ICP Forests към UNECE (Eichhorn et
al., 2010) (Табл. 2). Оценените дървета са маркирани трайно със спрей. Изследваните
дървета са класифицирани в 5 категории според степента на увреждане на короната и
брой рани.
Таблица 2. Класове на обезлистване спрямо класификация на UNECE и EU (Eichhorn et
al., 2010) и категоризиране според симптоми на заболяването (Juhásová et al., 2001)
Клас на
повреда
0
1

2

Степен на
обезлистване
без обезлистване
слабо обезлистване

средно обезлистване

Процент на
загуба на
листа

Симптоми на
заболяването

0–10%

дърветата са здрави, без симптоми на
заболяване

>10–25%

вдлъбнатини върху клони и издънки,
листата са с жълт цвят

>25–60%

сухи кафяви листа върху отделни клони;
3-5 бр. некрози по стъблото; мястото на
инфекцията кората на стъблото и по
клоните се напуква надлъжно; мицелът на
гъбата е добре видим под кората
повече от 2/3 са сухи клони в короната на
дървото; 5-10 бр. некрози по стъблото;
кората в мястото на инфекция е надлъжно
напукана; върху некрозите са формирани
пикнидии и перитеции

3

силно обезлистване

>60–90%

4

загинали

100%

цялата корона на дървото е суха,
маркирана язви рани по стъблото и по
клоните

3.1.3. Вземане на биологичен материал за лабораторни анализи
Във всяка пробна площ рандомизирано са избирани по 5 дървета с характерни
симптоми на инфекция с гъбата Cryphonectria parasitica. Пробите от кора са вземани от
една некротична рана на дърво, за да се избегне вероятността за изолиране на клонове на
един и същи индивид на гъбата C. parasitica, получени от безполовата й репродукция
върху едно и също стъбло (Milgroom et al., 1991). При събирането на пробите от кестен,
инструментите са дезинфекцирани с 96% етилов алкохол преди вземане на пробите.
Преди всяко вземане кората на кестена също е дезинфекцирана с етилов алкохол, за да
се намали възможността от контаминация с други микроорганизми.
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Фитоценологично проучване

3.1.4.

Теренните проучвания, свързани с оценка на фитоценологичното разнообразие и
типа природни местообитания на пробни площадки (ПП), в които Castanea sativa е с
естествено разпространение, са проведени на територията на планината Беласица през
месец юли 2018 г., когато е максимумът в развитието на растителността. В границите на
всяка ПП е направено фитоценологично описание, следвайки методичния подход на
Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1965; Westhoff, van der Maarel, 1973).
3.1.5. Търсене на естествено разпространени хиповирулентни щамове на
C. parasitisca
С цел търсене на естествено разпространени хиповирулентни щамове на патогена
Cryphonectria parasitica, през 2020 г. са заложени допълнителното две опитни площи
Огражден (ОП 4 и 5) в близост до с. Гега, на 951-954 m надм. в., в западната част на
планината и две опитни площи (ОП 18 и 19) на териорията на Беласица, разположени в
най-западната част на планината (с. Скрът и с. Габрене), при сравнително ниска
надморска височина - 345-618 m. Четирите опитни площи са в близост до Р Северна
Македония, където се предполага, че са разпространи хиповирулентни щамове на гъбата.
3.1.6. Внасяне на хиповирулентини щамове на C. parasitisca в насаждения от
обикновен кестен
В пет опитни площи – две на територията на ДГС Симитли (в района на с. Брежани)
и три в ДГС Петрич (в района на с. Скрът, с. Самуилово и под х. Беласица) (Табл. 7) е
проведен целенасочен експеримент за внасяне на хиповирулентен щам EU-12 на гъбата
Cryphonectria parasitica, с цел поставяне началото на биологична борба и ограничаване
разпространението на вирулентните щамове на патогена в България.
Хиповирулентните щамове са отгледани в Лабораторията по фитопатология върху
картофено-декстрозен агар (КДА) стерилна хранителна среда и съхранявани в термостат
до началото на провеждане на опита. Във всяка опитна площ са избрани по 6 бр. дървета
с отворени рани върху тях, с диаметър 15-30 сm. Зоната около некротизиралата рана е
очертана с маркер на границата на некротизиралата кора със здравата кора според
методиката на Zamora et al. (2014). Върху линията, без да се засяга беловината, са
направени отвори с диаметър 5 mm с помощта на замба, която е дезинфекцирана след
всяко дърво. Отстоянието на дупките една от друга е приблизително 4 сm. Всяка дупка е
дезинфекцирана с етилов спирт 95% преди поставянето със стерилен скалпел на
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парчетата от хиповирулентния щам EU-12. Върху отворите е поставян лейкопласт, за да
се предотврати проникване на други микроорганизми в тях (Фиг. 2).

Фиг. 2. Инокулиране на дървета с хиповирулентен щам на C. parasitica

3.1. Лабораторни изследвания
3.1.1. Изолиране на чисти мицелни култури от Cryphonectria parasitica
В Лаборатория по фитопатология в Институт за гората - БАН пробите от кора са
наблюдавани с помощта на бинокулярен микроскоп Leica и Boeco за наличие на жизнени
конидиокарпи (пикнидии) върху тях. Пробите са измивани с течаща вода в продължение
на 2-3 min, след това са повърхностно дезинфекцирани със 70%-ов разтвор на етилов
алкохол за 20-30 sеc и последвало изплакване с дестилирана вода. Дезинфекцираните
парчета кора са поставени във влажни камери със стерилна филтърна хартия и в стерилни
Петриеви блюда. Блюдата са инкубирани при стайна температура 20° С в продължение
на 4-7 дни до момента на развитие на мицел от конидиокарпите върху кората или от
ръбовете на пробата. На 4-я ден след инкубацията пробите са наблюдавани с
бинокулярен стереомикроскоп за наличие на развит мицел. При липса на мицел, пробите
са връщани обратно във влажната камера и са наблюдавани периодично в продължение
на 10 дни.
Идентификацията на C. parasitica в развилите се мицелни култури е извършвана
според техните морфологични особености и формирането на пикнидии и конидии в тях.
Пикнидиите и конидиите са наблюдавани със светлинен микроскоп Zeiss NU 2 при
увеличение ×125. Наблюденията на мицелните култури са извършвани ежедневно.
Пигментацията на колониите е оценявана на при дневна светлина на 7-я и 14-я ден
от инокулацията. Като бели са определяни изолатите, при които повече от 50% от
14

получената колония имат белезникав цвят след 7-я и 14-я ден. Когато 50% и повече от
повърхността на колонията съдържа жълто-оранжева пигментация, изолатите са
отчитани като пигментирани. Когато изолатите са неясни, са извършени допълнителни
прехвърляния в нови бюда с хранителна среда.
3.2.2. Определяне на вегетативна съвместимост на изолирани щамове
Определянето на разпространените в България вирулентни щамове на гъбата
Cryphonectria parasitica e извършено чрез тестване на вегетативната им съвместимост с
европейски шамове EU-1, EU-2, EU-5, EU-10, EU-12 и EU-22, предоставени от
колекцията на Факултета по горско стопанство в Скопие, Северна Македония. От
предоставените щамове са извършени изолации на мицелни култури върху КДА
хранителна среда в Петриеви блюда. В близост до всеки щам е поставено парче с
диаметър 4 mm от хранителната среда с мицел от изследваната проба (Фиг. 14). При
прорастването на мицела се отчита наличието или липсата на ясно очертана граница. При
наличие на срастване е отчетена вегетативна съвместимост.
3.2.3. Изследване на трансмисия на изолирани щамове на C. parasitica с CHV
След предоставяне от Р Северна Македония хиповирулентен щам от Cryphonectria
parasitica EU-12, инокулирана с CHV-1, той е успешно размножен върху КДА (Difco)
хранителна среда в Лабораторията по фитопатология на Институт за гората. Мицелът е
размножен върху 10 бр. Петриеви блюда за извършване на тест за вегетативната му
съвместимост с изолираните проби от вирулентни щамове EU-12 от различните райони
на проучването.
Опитът за преобразуване на вирулентни изолати в хиповируленти е проведен по
метода на Anagnostakis, Day (1979) върху КДА (Difco) хранителна среда. От развития
хиповирулентен щам са взети части с размери 4×4 mm в периферната област на
мицелната култура и прехвърлени в блюда с поставени парчета (4×4 mm) от вирулентния
щам на гъбата, на разтояние приблизително 3 cm едно от друго. На 7-я ден след
инокулирането и поставяне на пробите в термостат при 24° C е извършена оценка на
пигментацията.
3.2.4. Молекулярни изследвания за идентифициране на C. parasitica
От получени чисти мицелни култури на C. parasitica са използвани 23 изолата от 14
опитни площи (21 бр. от кестен и 2 бр. от дъб) за извършване на молекулярни анализи в
Лаборатория по генетика към Института по физиология на растенията и генетика - БАН
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(ИФРГ-БАН). Изолатите са съхранявани при температура -21° С за изолиране на ДНК
от 14 бр. проби (по една проба от опитна площ) от 4 района (Източни Родопи, Беласица,
Западна Стара планина и Северен Пирин), и е проведено PCR амплифициране на ДНК и
електрофореза в агарозен гел на 4 проби от различни райони (Петрохан, Яворница,
Брежани, Багрилци).
3.2.5. Разпознаване на типа чифтосване на изолати от C. parasitica
Молекулярното разпознаване на типа чифтосване (mating type) на изолатите от C.
parasitica, е проведено чрез PCR анализ с праймерните двойки Cp-MAT1–1F-R (For
ACATCAGTCGTGGAAATGAAAA - Rev ACATCACAAGTCGGCTCCCA) и Cp-MAT1–
2F-R (For AGGAATGTGATCTGTGGTGTTCT – Rev AATTTACTTTCACCGCGAT
TATG), които амплифицират съответно локусите MAT1-1 и MAT 1-2 (Cornejo et al.,
2019).
3.3. Статистическа обработка на данните
За изследване на варирането в степента на обезлистване на короните на дърветата
в зависимост от надморската височина е приложен анализ чрез дескриптивна статистика
програмата Statistica for Windows 12.0. Обследваните опитни площи с участие на кестен
са разделени в пет височинни пояса със стъпка от 200 m в отделните райони на
изследване – планините Беласица, Огражден, Рила, Пирин и Източни Родопи.
За оценка на достоверността на различията е използван t-test на независими
променливи.
4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
4.1. Оценка на здравословното състояние
Повреди от патогена C. parasitica са установени във всички опитни площи с
присъствие на кестен, но увреждането е в различна степен. Размерът на повредите е
найголям при дърветата в опитните площи, разположени между 500-985 m надм. в.
Сравнявайки средните стойности на обезлистване на короните в опитните площи на
всички изследвани планини, се вижда, че разположените при 400-600 m надм. в.
(Дупница, Брежани и Беласица), са с най-висока средна стойност на обезлистване
(8093,8%) (Фиг. 3), различаващи се с доказана статистически значима разлика от тези,
разположени при 600-1200 m надм. в., при които средните стойности на обезлистване на
короните варират между 31,4% и 62,2%. Доказано е, че най-благоприятни условия за
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развитието на кестена са северните склонове на Беласица при по-голяма надморска
височина (800-1000 m), в т.ч. и площите, попадащи в резервата Конгура.
При силно засегнатите от C. parasitica дървета са открити ветрилообразни жълтооранжеви пеленки от мицел, формиран между кората и камбия на дървото, спорокарпи
– пикнидии и перитеции, оцветени в оранжев цвят, установени върху развилите се
некротични рани.

Фиг. 3. Разпределение на опитните площи според оценката на обезлистване и надморска
височина в изследваните райони

Основната причина за влошаване на състоянието на обикновения кестен в България
е заболяването, причинено от инвазивния вид C. parasitica. Вирулентните щамове на
патогена са широко разпространени в планината, инфектирайки както естествени
насаждения, така и горски култури. Климата в района също влияе върху състоянието на
дърветата и разпространението на патогена. Продължителните засушавания намаляват
жизнеността на дърветата и те стават по-чувствителни към въздействие на заболяването.
Вероятността от поява на инфекция се увеличава с наличието на механични повреди,
причинени от птици, дивеч или антропогенни дейности.
4.1.1. Оценка на здравословното състояние на насаждения в планината
Беласица
В периода 2018-2020 г. е извършена оценка на здравословното състояние на
дърветата в 21 опитни площи по северните слонове на планината Беласица.
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В заложените девет опитни площи в Беласица е извършена и оценка на природните
местообитания с фитоценологично описание, с цел анализ на въздействието на
заболяването ендотиев рак по кестена върху растителния състав.
В проучените фитоценози има формирани четири етажа във вертикалната структура дървесен, храстов, тревен и мъхов. Общото проективно покритие е 100%, но се
наблюдават вариации в отделните етажи. Дървесният етаж има проективно покритие 5095%. Основен ценообразувател е C. sativa. Наблюдава се по-високо проективно покритие
(90%) на кестена в опитните площи, където и средната оценка на обелистването е пониска (под 60%).
Всички пробни площи попадат в местообитание на хабитат 9260 Гори от Castanea
sativa, които са засегнати в различна степен от C. parasitica. Опитни площи 1, 2 и 5 се
намират в близост до изкуствени насаждения на акация (Robinia pseudoacacia), поради
което този вид навлиза в горите на C. sativa и има проективно покритие 10-50%. От друга
страна, в ОП 9 дървесният етаж е силно засегнат от патогена (със средна оценка на
обезлистване от 83,9%) и се наблюдава значителна степен на просветляване. В тази
опитна площ е отчетена фаза на възстановяване на горската растителност, като в
храстовия етаж доминиращ вид е обикновената леска (Corylus avellana).
Първата група от опитни площи в Беласица (№1-9) са заложени през 2018 г. в
централната част на планината при надморска височина 481-673 m, в землищата на селата
Яворница, Камена, Самуилово и Коларово. По всички дървета са констатирани развити
некрози (между 1 и 5 бр. на стъбло). Сухите клони са 30-60% в горна и средна част на
короната.
Втората група от опитни площи (№10-12) в Беласица са заложени през 2018 г. в
източната част на планината, над гр. Петрич, при надморска височина 689-832 m . В тези
опитни площи оценката на здравословно състояние е проведена трикратно (2018, 2019 и
2020 г.), с цел проследяване динамиката на развитие на заболяването ендотиев рак по
кестена.
През 2020 г. е заложена последната група от опитни площи на териорията на
Беласица, разположени в най-западната част на планината в близост до границата с Р
Северна Македония (с. Скрът и с. Габрене), при сравнително ниска надморска височина
- 345-618 m. Целта на залагане на тези опитни площи е да се извърши оценка на
здравословното състояние на кестена в тази част на планината, от една страна, и търсене
на естествено разпространени хиповирулентни щамове на гъбата, които са съобщени за
територията на Р Северна Македония (Sotirovski et al., 2006). Резултатите от ОП 19
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показват, че преобладават дърветата с обезлистване 30-40% като техният дял е 87,5% от
всички дървета. Дърветата в тази ОП са в добро здравословно състояние, със средна
оценка на обезлистване 31,4%. Отчетено е наличие на затворени некрози по стъблата на
по-голама част от оценените дървета (Фиг. 4).

Фиг. 4. Затворена некроза по стъбло на дърво в ОП Беласица 19

Сравнявайки средната оценка на обезлистване на дърветата от кестен във всички
ОП в района на Беласица планина по височинни пояси, се вижда, че здравословното
състояние на дърветата при 200-600 m надм. в. е силно влошено (средна оценка на
обезлистване е близо до 80%). Доказано е, че с увеличаване на надморската височина
намалява процентът на обезлистване на короната на дърветата, като в най-добро
състояние са дърветата в пояса от 1000-1200 m надм.в. Опитните площи, попадащи в
пояса 600-1200 m, са със средна оценка между 45,4% и 55,5%.
4.1.2. Оценка на здравословното състояние на C. sativa в Огражден планина
В района на Огражден планина са включени пет опитни площи, разпределени в два
височинни пояса (800-1000 m и 1000-1200 m). При сравнение на средната оценка на
обезлистване на короните на дърветата в ОП е отчетена достоверна статистическа
разлика (Фиг. 31). Средната оценка на обезлистване на короните на всички дървета
(44,3%) при 1000-1200 m надм. в. е значително по-ниска в сравнение с 63,4% на ОП,
разположени между 800 и 1000 m надм. в.
Най-високата ОП Огражден 3 е заложена при 1138 m надм. в. Здравословното
състояние там е сравнително добро, с индекс IHS=2,00 и средна оценка на обезлистване
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на короните – 44,4%. По стъблата са наблюдавани затворени рани, без наличие на
отхлупени некрози и суховършия. При лабораторния анализ се потвърди наличието на C.
parasitica в стъблата на дърветата, но изолатът е с бял цвят и предизвика съмнения за
хиповирулентен щам, който прояви след това, съвместимост с вирулентните изолати от
този район.
Дърветата в ОП Огражден 4 са със средна оценка на обезлистването на короната
65,3%. Силно повредените дървета са 55%, а останалите са със средна степен на
обезлистване. Преобладаващите некротични рани са затворени. Здравословното
състояние на дърветата в ОП Огражден 5 е добро, със средно обезлистване на короната
38,9%. Преобладават дърветата (95%) с обезлистване 30-50%. Раните по стъблото са
затворени.
4.1.3. Оценка на здравословното състояние на дърветата в Брежани
Здравословното състояние на насажденията е силно влошено. Наблюдават се силно
повредени дървета със суховършие и наличие на ракови образувания по стъблото, а 20%
са сухи дървета. Средната оценка на обезлистване на короните е 88,3% в ОП 1 и 86,6% в
ОП 2, и висок индекс на здравословно състояние IHS=3,20 за двете площи.
За първи път за страната ни са отчетени симптоми на заболяването и по дърветата
от зимен дъб (Quercus petraea) (Фиг. 5). Наблюдават се некротични рани, наподобяващи
тези при кестена, сухи клони в горната част на короната.
Степента на развитие на заболяването, причинено от C. parasitica при дъбовите
дървета е по-слаба (30-40% обезлистване на короните), отколкото при обикновения
кестен, но се наблюдава тенденция за увеличаването ѝ през следващите години.

Фиг. 5. Некротична рана от C. parasitica дървета от зимен дъб (Quercus petraea) в Брежани
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4.1.4. Оценка на здравословното състояние на дърветата в Северозападна
Рила
В опитна площ Дупница изкуственото насаждение от обикновен кестен на 60
години е със силно влошено здравословно състояние, като 70% от дърветата са с
обезлистване на короните 80-95%, а останалата част са напълно изсъхнали. По всички
дървета са отчетени сухи клони, некрози по старите дървета и младите издънки.
Влошеното състояние на дърветата е вследствие на C. parasitica. В района е проведено
проучване през 2013 г. (Risteski et al., 2013), но тогава патогенът не е бил идентифициран.
Данните за находището на заболяването в района на Дупница от настоящето проучване
са нови за страната (Filipova, 2019).
4.1.5. Оценка на здравословното състояние на дърветата в Източни Родопи
Средна оценка за обезлистването на всички дървета в ОП от района на Източните
Родопи е 58%. Най-висок е процентът на силно засегнатите дървета. При сравнение на
средните оценки на обезлистване на опитните площи е отчетена статистически значима
разлика в ОП Маказа, в сравнение с останалите две – Багрилци и Токачка. Въпреки че и
трите опитни площи попадат в пояса от 400 до 600 m надм. в., в най-добро състояние, със
средна оценка на обезлистване от 35,3%, е ОП Маказа.

4.1.6. Оценка на разпространение на C. parasitica в Западна Стара планина
На територията на УОГС Петрохан е извършено еднократно посещение на култура
от обикновен кестен с цел събиране на биологичен материал за оценка на
разпространението на патогена C. parasitica. Поради изведените санитарни сечи в района
и наличието на множество некрози по подраста и единичните останали дървета,
здравословното състояне е оценено като лошо.
4.2. Резултати от лабораторна работа
4.2.1. Идентифициране на Cryphonectria parasitica
Гъбата C. parasitica е идентифицирана според характерните особености на нейните
репродуктивните органи: жълта до тъмно-оранжева строма с диаметър 0,5–3-4 mm и
1,52,5 mm височина, излизаща изпод кората само с горната си изпъкнала част, и
жълтооранжев мицел, формиран под кората.

21

Наблюдаваните безполови структури (пикнидии) са с диаметър 100–300 µm
(единични или събрани по няколко), с червено-оранжев цвят, формирани като
неправилни локули, които при навлажняване екструдират хомогенни жълтеникави
филизи, съдържащи лепкави конидии. След 4-дневен престой във влажна камера, от
99,4% от пикнидиите е развит жълт плътен мицел, което показва наличие на
силновирулентния щам на гъбата C. parasitica (Фиг. 6). Само една проба - от найвисоката
опитна площ в Огражден (Огражден 3) е с бял мицел, който има вероятност да е
хиповирулентен. Във всички проби с оранжев мицел на 14-я ден след инокулирането са
наблюдавани конидии на C. parasitica. Общо са отчетени 340 изолати – 313 от кестен (C.
sativa) от всички изследвани райони и 27 от зимен дъб (Q. petraea и Q. frainetto) от района
на Брежани и Беласица.

a
b
c
Фиг. 6. Развитие на жълт мицел на C. parasitica (a), конидии (b) и аскоспори (c)

4.2.2. Изследване на вегетативната съвместимост на получените изолати с
европейските щамове на патогена C. parasitica
След приложен тест за вегетативна съвместимост (vc) на 46 бр. проби от находища
във всички проучвани райони, e доказано, че доминиращ щам, разпространен в България
е EU-12, който е и най-очаквания, тъй като е широко разпространен в съседните на
страната ни държави. В 45 от тестваните проби (95,7%) е отчетен EU-12 (Фиг. 7). Другите
два щама, които са установени в настоящето проучване са EU-10 в Бързия (Западна Стара
планина) и EU-5 в Беласица. Тези резултати потвърждават данните от предишни
проучвания, проведени в Беласица и Западна Стара планина (Risteski et al., 2013), с
изключение на EU-5, който до сега не е съобщаван за България (Фиг. 47). Наблюдава се
тенденцията vc тип EU-12 да бъде най-широко разпространен на територията на
Балканския полуостров. Осъществява се трансгранично разнасяне на спорите на патогена
C. parasitica, като доказателство е фактът, че югозападните находища са близки до тези
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с Гърция и Р Северна Македония, южните – с Гърция, а северозападните са близки до
тези в Сърбия.
В повечето насаждения от кестен в Европа, в които дърветата са се възстановили от
инфекция с вирулентен щам на гъбата C. parasitica, се наблюдава по-слабо разнообразие
на vc щамове (Anagnostakis et al., 1986; Bissegger et al., 1997; Milgroom, Cortesi, 1999).
Липсата на вегетативна съвместистост e една от основите пречки, за да не настъпи
трансмисия между щамовете на C. parastica и хиповирусите.

Фиг. 7. Карта на разпространение на европейските щамове на C. parasitica в България

4.2.3. Внасяне на хиповирулентен щам EU-12
Установеното слабо разнообразие на вегетативно съвместими щамове в
анализираните проби от Беласица планина, Огражден планина, Рила, Пирин, Източни
Родопи и преобладаването на един щам (EU-12), показа ниска степен на полова
репродукция в популацията на C. parasitica и е предпоставка за прилагане на успешен
биологичен контрол с хиповирулентни изолати. Високият процент на EU-12 в
кестеновите насаждения в България, би спомогнал за по-бързото разпространяване на
хиповирулентен щам при внасяне или естествено заразяване с него.
Тъй като не е изолиран естествено разпространен хиповируленте щам на C.
parasitica от събрания биологичен материал от Огражден и Беласица, е внесен материал
с хиповирулентен щам (CHV) на EU-12 от Р Северна Македония, той е успешно изолиран
и размножен върху КДА (Difco) хранителна среда (Фиг. 8).
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Фиг. 8. Изолиране на хиповирулентен щам EU-12 от Р Северна Македония
Резултатите от теста показват добра реакция между CHV и изолатите от Брежани,
Бързия, Берковица и Беласица, като не се вижда граница между хиповирулентния и
вирулентния щам на гъбата. Хиповирулентният щам потиска растежа на вирулентния
щам и го препокрива, оцветявайки го в белезникав цвят.
Тази реакция е доказателство за връзка на генотиповете на двата щама и може да се
използва за биологичен контрол в кестеновите насаждения с щам ЕU-12 в България.
Използваните щамове са изкуствено внесени в опитните площи от обикновен кестен в
Брежани и Берковица.
Тъй като най-разпространеният щам в България е EU-12, се внесе хиповирулентен
щам EU-12 в пет опитни площи от кестен на територията на ДГС Петрич и ДГС Симитли.
Това е част от мерките за биологична борба с патогена на територията на България. До
този момент в страната ни не е бил открит естествен хиповирулентен щам, нито пък е
правен опит за внасяне на такъв.
След внасяне на хиповирулентен щам EU-12 през месец май 2021 г. в пет опитни
площи (две в района на Брежани и три в Беласица планина), е извършена оценка на
състоянието на некротичните рани. Оценката показва, че е започнало развитие на
внесения мицел по периферията на местата на инфекция при по-младите стъбла.
Наблюдавано е начало на калусиране на раните (Фиг. 9).
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Фиг. 9. Развитие на мицел в местата на внасяне на хиповирулентен щам на C. parasitica

Два месеца след внасянето на хиповирулентен щам в опитни площи в ДГС Симитли и
ДГС Петрич е събран биологичен материал (кора) от зоната на инокулациите.
Резултатите показват прорастване на хиповирулентния щам около местата на
инокулация и започнат процес на зарастване на дупките. Извършена е реизолация на
мицела върху КДА хранителна среда. Резултатите показват развитие на мицел с
белезникав цвят и наличие на конидии на гъбата C. parasitica.
4.2.1. Молекулярни изследвания
4.2.1.1. Молекулярна идентификация на изолати от C. parasitica базирана на
ризбозомалните ITS последователности
При провеждане на молекулярните изследвания е потвърдена принадлежността на
всички четиринадесет изолата от обикновен кестен (C. sativa) към C. parasitica,
включително на получения от кората на дъб (Q. petraea) от района на Брежани.
Направено е секвениране на ядрения рибозомален ITS район, включващ вътрегенните
транскрибирани спейсери и 5.8S гена (ITS1-5.8S-ITS2). Комбинацията от праймери ITS1–
ITS4 не амплифицира нито един фрагмент, докато двойката праймери ITS1F–ITS4
успешно амплифицира специфичен PCR фрагмент с дължина ~ 700 б.дв. при всичките
четири изолата, които бяха подложени на анализ (Фиг. 10).
Секвенирането е проведено с прав и обратен праймер, като след редактиране на
последователностите и отстраняване на праймерите, и на непълно идентифицираните
нуклеотиди в 5‘ края, от всеки PCR фрагмент са идентифицирани висококачествени
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последователности от 632 б.дв. Получените секвенции са подравнени чрез подходяща
програма и резултатите показват, че по отношение на амплифицирания ITS район всички
изолати са напълно еднакви. BLAST анализът потвърди тяхната тясна връзка с ITS
последователностите на C. parasitica, депозирани в генбанката NCBI GenBank.
BLAST търсенето е извършено с ITS последователностите на изолата, получен от
дъб, като резултатите бяха филтрирани, за да съответстват на записите с процентна
идентичност от 99-100% и покритие на заявката от 95-100%.

Фиг. 10. Агарозен гел, показващ PCR фрагментите, амплифицирани от ITS регионите на
четири изолата от C. parasitica с праймери ITS1F-ITS4. Старт 1 – молекулен маркер
Generuler 1kb+ (ThermoScientific); стартове 2-6 – негативна контрола; Беласица 2; Бързия
1; Брежани 2 (дъб); Багрилци

4.2.3.1. Разпознаване на типа полово размножаване на изолати от C. parasitica
Типът на полово размоножаване е определен чрез PCR амплификация, базирана на
протокол, разработен специфично за C. parasitica от Cornejo et al. (2019), и използващ
къси фрагменти за амплификация. Показано е, че праймерниата двойка Cp-MAT1–1F-R
амплифицира фрагмент от MAT1-1 локуса с дължина 145 б.дв., докато праймерната
двойка Cp-MAT1–2F-R амплифицира PCR фрагмент с дължина 400 б.дв. от MAT 1-2
локуса (Cornejo et al., 2019). В настоящата работа при три от изолатите - Беласица 2,
Брежани 2 и Багрилци, се амплифицира фрагмент с дължина ~ 150 б.дв. с MAT 1-1
специфичните праймери (Фиг. 11, стартове 2, 4 и 5) и не се получава PCR продукт с MAT
1-2 специфичните праймери (Фиг. 11, стартове 7, 9 и 10), като по този начин се
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установява принадлежността на тези гъбни изолати към тип на чифтосване 1 (МАТ-1).
От друга страна, изолатът Бързия 1 показва единичен PCR продукт с очаквана дължина
от ~ 400 б.дв. само с MAT 1-2 специфичните праймери, като по този начин се разкрива
принадлежността на Бързия 1 към тип на размножаване 2 (МАТ-2) (Фиг. 11, старт 8). Въз
основа на тези резултати, може да се направи заключението, че и двата идиоморфа на
MAT присъстват в изследваната група изолати на C. parasitica и всички те са
хомокариотни.

Фиг. 11. Агарозен гел, визуализиращ специфично амплифицираните MAT-1 фрагменти в
изолати от C. parasitica. Стартове 1-5, MAT 1-1 специфични праймери – негативна
контрола; Беласица 2; Бързия 1; Брежани 2, Багрилци; старт 6 – ДНК маркер GeneRuler
1kb+ (Thermo Scientific); Стартове 7-11, MAT 1-2 специфични праймери – Беласица 2;
Бързия 1; Брежани 2, Багрилци, негативна контрола; Старт 12 – Молекулен маркер 100
bp DNA Ladder (Solis Biodyne)

5.

ПРЕПОРЪКИ

ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

ЗДРАВОСЛОВНОТО

СЪСТОЯНИЕ НА ОБИКНОВЕНИЯ КЕСТЕН
В България, по подобие на съседните страни, биологичната борба с патогена C.
parasitica може да се осъществи чрез естествено разпространение или изкуствено
инокулиране с хиповирулентни щамове на най-разпространения щам на гъбата EU-12.
Като продължение на започналото в настоящето изследване изкуствено внасяне на
хиповирулентен щам EU-12, е препоръчително се приложат следните мероприятия за
изпълнение при изготвяне на дългорсочна програма за подобряване състоянието на
обикновения кестен в България:
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1.

Мониторинг на кестеновите насаждения около граничните райони с

Гърция и Р Северна Македония с цел проследаване на естествено разпространение на
хиповирулентни щамове в България, оценка на въздействието им върху насажденията и
подпомагане на тяхното разпространение.
2.

Мониторинг на опитните насаждения в Беласица, където е извършен опит

за биологична борба чрез изкуствено внасяне на хиповирулентен щам на C. parasitica и
повторни инокулации през следващите години.
3.

Размножаване на хиповирулентния щам EU-12 върху изкуствена

хранителна среда в лабораторни условия и разпространението му в места със силна
инфекция от C. parasitica в страната.
4.

Провеждане на задълбочени проучвания за установяване влиянието на C.

parasitica върху разнообразието от растителни видове в местообитания с преобладаване
на обикновен кестен.
5.

Информиране на местното население за предпазване на дърветата от

нараняване при събиране на плодове на обикновения кестен, с цел намаляване
интензивността и разпространението на заболяването.

6.

ИЗВОДИ

В резултат на получените резултати при проведеното проучване върху биологията
и екологията на Cryphonectria parasitica в България, и прилагане на методи за
биологична борба, могат да се правят следните изводи:
1.

Извършеният мониторинг на здравословното състояние на естествени

насаждения и горски култури от обикновен кестен (Castanea sativa) на територията на
Южна, Югозападна и Северозападна България показва лошо здравословното състояние
на кестена във всички обследвани райони. През периода на обследване (три години)
процентът на силно повредени и загинали дървета се увеличава с 30-62,5%.
2.

Чрез прилагане на фитопатологични (макроскопски, микроскопски и

молекулярни) изследвания е идентифициран патогенът C. parasitica като причинител на
заболяването ендотиев рак по кестена във всички опитни площи от обикновен кестен (C.
sativa) на територията на планините Беласица, Огражден, Пирин, Рила, Източни Родопи
и Западна Стара планина. В най-лошо състояние са насажденията в Западна Стара
планина, Брежани (Пирин) и Дупница (Рила).
3.

Разширен е кръгът от гостоприемници на патогена C. parasitica, като освен

по обикновения кестен (C. sativa), за първи път в България заболяването е
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установеновено и по видове от род Quercus (Quercus petraea (Matt.) Liebl. и Quercus
frainetto Ten.).
4.

Проучени са нови находища на заболяването ендотиев рак по кестена в

България - в Огражден планина, Дупница (Рила) и района на Крумовград (Източни
Родопи).
5.

Сравнявайки здравословното състояние на насажденията от обикновен

кестен в отделните райони на страната, и по височинни пояси, е установено, че
надморската височина влияе върху състоянието им. В най-лошо състояние са
разположените в ниските части на планините (200-400 m), където условията за
физиологично развитие на кестена са най-неблагоприятни, а за развитие на C. parasitica
- благоприятни. В найдобро състояние са насажденията от кестен при 800-1200 m надм.
в., където е и горната граница на неговото разпространение.
6.

Установена е зависимост между степента на обезлистване на дърветата и

растителното разнообразие в тревния етаж на обследваните опитни площи. В местата с
по-висок процент на обезлистване на короните на дърветата в резултат на заболяването
ендотиев рак по кестена е отчетено по-слабо разнообразие на тревната растителност.
7.

Установено е, че доминиращ в популацията на гъбата C. parasitica е

европейският щам EU-12. В Западна Стара планина е установен EU-10, а в една опитна
плащ в Беласица и EU-5, който е регистриран за първи път на Балканския полуостров.
8.

Ниската степен на разнообразие на vc щамове в Беласица показва наличие

на слаба полова репродукция в популацията на C. parasitica и е предпоставка за
прилагане на успешен биологичен контрол с хиповирулентни изолати.
9.

В условията на изключително висока степен на инфекционен фон с

вирулентен щам на C. parasitica в Беласица планина, е отчетена ниска степен (14,8%) на
естествено разпространение на изолати на гъбата с хиповирулентен фенотип, които
проявяват успешна вегетативна съвместимост с установения европейски щам EU-12.
10.

Отчетена е успешна хоризонтална трансмисия между хифите на естествено

разпространените в България изолати на EU-12 и разпространеният в Р Северна
Македония хиповирулентни щамове на гъбата C. parasitica.
11.

За първи път в България е извършено изкуствено инокулиране с

хиповирулентен щам EU-12 в пет опитни площи в Югозападна България. Отчетено е
начало на калусиране на раните в местата на внасяне на инокулума един месец след
инокулацията и е извършена успешна реизолация на хиповирулентния щам.
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12.

При изследване на типът на полово размножаване на патогена C. parasitica

в Бълария е потвърдено наличието на MAT-1 и MAT-2 локусни типа. МАТ-1 е
констатиран в опитни площи от район Беласица, Източни Родопи и Пирин, а МАТ-2 в
района на Западна Стара планина.
7. СПРАВКА ЗА НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
В резултат на разработения дисертационен труд са получени следните по-важни
научни и научно-приложни приноси:
• Извършена е комплексна оценка на здравословното състояние на естествени и
изкуствени насаждения от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), растящи на
територията на Южна, Югозападна и Северозападна България, при която е установено,
че заболяването, причинявано от патогена Cryphonectria parasitica се е разпространило в
голяма част от находищата от обикновен кестен в страната.
• Установени са нови находища на патогена C. parasitica в България - в района на
Рила (ДГС Дупница), Огражден планина (ДГС Първомай/Петрич) и част от Източните
Родопи (ДГС Крумовград).
• За период от три години е проследена динамиката на патологичния процес,
причинен от C. parasitica и e установено, че процентът на силно повредени и загинали
дървета се е увеличил с 30-62,5%. Констатирано е, че с най-висока степен на заболяване
са насажденията, растящи в долния пояс на разпространение на кестена (200-600 m надм.
в.), където са и най-благоприятните условия за развитие на патогена.
• За първи път в България, на територията на ДГС Симитли (Пирин), ендотиевият
рак е установен по видове от род Quercus – Q. petraea и Q. frainetto.
• Проучено е естественото разпространение на вирулентни и хиповирулентни
щамове на патогена C. parasitica и тяхната идентичност спрямо естествено
разпространените в Европа щамове.
• За първи път в България е изготвена карта на естествено разпространените щамове
на C. parasitica в страната. Констатирано е, че доминантен за страната ни е европейският
щам EU-12, установен при 95,7% от изолатите. Открит е нов за България и Балканския
полуостров вирулентен щам на C. parasitica - EU-5, разпространен по северните склонове
на планината Беласица.
• Чрез PCR амплификация е проучен типът на полово размножаване на C. parasitica
в изолати от обикновен кестен от четири района в планините Беласица, Пирин, Източни
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Родопи Берковица (MAT-1) и Западна стара планина (MAT-2), и от изолати от зимен дъб
от Пирин (MAT-1).
• За първи път в България е направен опит за биологичен контрол на C. parasitica
чрез изкуствено инокулиране с хиповирулентен щам EU-12 на инфектирани дървета от
обикновен кестен на територията на планините Беласица и Пирин. Успешно е извършена
реизолация на хиповирулентен щам на гъбата от опитните дървета.
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STRAINS OF CRYPHONECTRIA PARASITICA IN BULGARIA AND
OPPORTUNITIES FOR A BIOLOGICAL CONTROL WITH THE PATHOGEN
Eva Ilieva Filipova
(Summary)
Deterioration of health status of chestnut (Castanea sativa) in Bulgaria is caused by the
negative impact of local and introduced fungal pathogens and insect pests. During the period
2018-2020, studies were conducted on the processes that caused irreversible damage to chestnut
stands as a result of prolonged pathological processes from the development of virulent strains
of the fungal pathogen Cryphonectria parasitica. Thirty-four sample plots were established,
located on the territory of seven State Forestiers at an altitude between 481 and 1138 m. The
pathogen C. parasitica has caused necrotic disease, damaging non-renewable and difficult-torenew tissues, resulting in the death of infected trees. In the worst condition were the sample
plots situated at lower altitudes - between 400 and 600 m a.s.l. in the area of Brezhani (Pirin),
Dupnitsa (Rila), Krumovgrad (Eastern Rhodopes) and Belasitsa Mt. At the higher parts of the
mountains Belasitsa and Ograzhden, the health status of the trees was satisfactory due to the
better conditions for the development of the host and negative for pathogen development.
In 96% of the isolated cultures, the mycelium of the fungus was virulent strain with orange
color, and in the other samples it wass whitish, which suggests the presence of hypovirulence
of the fungus. The most common strain of the pathogen is EU-12, but strains EU-2, EU-10 and
for a first time and EU-5, were found.
The pathogen C. parasitica was registered on Quercus petraea in Bulgaria. It was
conducted a molecular identification and mating type of the pathogen from chestnut and oak
samples.
In 2021 an attempt was made for a biological control of the disease with inoculation of
the hypovirulent strain on five sample areas in the region of SF Brezhani and Petrich.
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