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Икономическо значение на брезата (Betula spp.)
Брезата е икономически важен вид, особено в райони със студен климат. Тя е еднодомно и 
разделнополово растение и семената и се разпространяват с вятъра. Родът съдържа повече 
от 60 таксона, включително дървета и храсти. Бялата бреза (B. pendula Roth) и косматата бреза 
(B. pubescens Ehrh) са широко разпространени в Европа, a също така се срещат и в северните 
части на Азия (Hämet-Ahti et al., 1989; Niemistö et al., 2008). Жълтата бреза (B. alleghaniensis Brit-
ton ), сладката бреза (B. lenta L.), хартиената бреза (B. papyrifera Marshall), сивата бреза  
(B. populifolia Marsh.) и черната бреза (B. nigra L.) са видове, типични за Северна Америка 
(Hämet-Ahti et al., 1989; Verkasalo, 1990). В Скандинавия и Северна Европа B. pendula е иконо-
мически важен дървесен вид за горската индустрия, но също така и ценен декоративен вид, 
засаждан в паркове, алеи и градини. B. alleghaniensis, B. lenta и B. papyrifera са също ценни за 
горската индустрия видове. 

Брезите са студоустойчиви видове и в Южна Европа те се срещат главно на по-висока 
надморска височина. Много видове бреза като джуджевидната бреза (B. nana L.), арктиче-
ската тресавищна бреза (B. pubescens subsp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti), и хималайската 
бреза (B. utilis D. Don) са типични за горните граници на горите. B. nana и нейните подвидове 
са храсти, които произхождат от Арктика и хладните райони с умерен климат на Северна 
Европа, Северна Азия и северната част на Северна Америка. Те също така се срещат в 
Гренландия, както и в планините на Шотландия и Алпите. B. utilis произхожда от Хималаите и 
расте като храст или дърво (Hämet-Ahti et al., 1989; http://www.discoverlife.org).

http://www.discoverlife.org
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Видове Phytophthora
Следните видове Phytophthora са изолирани директно от корените, стъблото или 
дървесината на брези проявяващи характерни за болестта симптоми.

Phytophthora sp. Симптоми на заболяването Вид бреза Справка

cinnamomi кореново гниене papyrifera Crandald, 1936

cactorum язви със смолотечение lenta Anonymous, 1941

cactorum язви със смолотечение alleghaniensis Howaward, 1942

cactorum некротични петна по 
стъблото

pendula Lilja et al.,1996

cactorum загиване и язви със 
смолотечение

pendula Thinggard & Lilja, pers. comm. 2012

cambivora подтиснат растеж и загиване pendula Jung et al., 2009

gonapodyides подтиснат растеж и загиване pendula Jung et al., 2009

plurivora подтиснат растеж и загиване pendula Jung et al., 2009

pseudogregata подтиснат растеж и загиване pendula Jung, pers. comm. 2012

pseudosyringae язви със смолотечение utilis Munda, pers. comm. 2012

ramorum 
1,2

язви със смолотечение pendula Webber et al., 2010

spec. язви по корените и 
смолотечение

pubescens Thinggaard & Lilja, pers. comm. 2012

spec. язви със смолотечение Betula sp. Vitas et al., 2012

1 При тестове за инфекциозност семеначета на B. pendula и откъснати листа на B. allegheniensis са изкуствено  
   инфектирани с P. ramorum (Jinek et al., 2011; Rytkönen et al., 2012)
2 В Европейския съюз P. ramorum е патоген под контрол (виж глава „Карантинни препоръки”)

Повечето от изолираните от болни брези видове Phytophthora, се характеризират с широка 
гама от гостоприемници. Това означава, че не трябва да се изключва възможността те да 
нападат и други дървесни видове в съседство.

Симптоми на заболяването (виж фигури)
Повечето видове Phytophthora атакуват корените и стъблото (почвообитаващи патогени), 
което затруднява откриването на инфекцията. При зрелите дървета е възможно да минат 
много години преди симптомите да станат видими по надземните части. Проявата на 
първите симптоми, когато голяма част от фините коренчета са загинали, се изразява в 
прозрачност на короната, дребни листа и загиване на клони в следствие на нарушеният 
поток на вода и минерални соли. От кореновата система Phytophthora sp. прониква в стъб-
лото чрез проводящите съдове и води до формирането на некротични петна, язви със смо-
лотечение или единични „катранени“петна. Някои видове Phytophthora могат да атакуват 
стъблото и короната директно. При семеначета инфектирани след дъжд с P. cactorum може 
да се забележат както некротични петна по листата, стъблата и клоните, така и бързо 
загиване на растенията.
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Вероятност за объркване насимптомите
Симптомите на заболяването, описани в предишната глава, не са строго специфични само 
за инфекция причинявана от видове от р. Phytophthora. Механични повреди от насекоми 
и други гъбни патогени като Anisogramma, Godronia, Phomopsis, Armillaria и др. също могат 
да причинят некротични петна и рани. Важно е да бъде уточнена причината за заболява-
нето, за да може да се предотврати разпространението на болестта в случай на инфекция с 
Phytophthora (виж глава «Диагностика“).

Развитие на заболяването
Развитието на болестта протича много бързо в млади насаждения, докато при зрелите дър-
вета може да продължава в течение на няколко години. Често патогените от р. Phytophthora 
водят до летален изход при брезата, но не винаги. Какъв ще бъде изходът от инфекцията 
зависи от общото здравословно състояние на гостоприемника, климатичните условия, 
наличието на хранителни вещества, конкурентите и т. н. Понякога е възможно дърветата да 
оцелеят и дори да се възстановят от атаката на патоген от род Phytophthora, но отслабените 
дървета най-често се нападат от вторични патогени, които ги унищожават.

Разпространение на болестта
Най-често разпространението и заразяването с Phytophthora sp. става чрез естественото 
движение на инфекциозните пропагули на патогена в почвата и водите (водата в почвата, 
повърхностните води и реки), както и чрез преноса на заразен растителен материал и 
почва при човешките дейности. Търговията с растителни материали, засаждането на 
растения произхождащи от разсадниците, разнасянето на почвата чрез превозните 
средства, обработващата техника и дейности като туризъм и къмпинг са предпоставки 
за разпространението на инфекцията. Повърхностните води и реките са средство за 
разпространение на патогените както на къси, така и на дълги растояния.

Диагностика
Не е възможно да се идентифицира инфекция причинена от видове от р. Phytophthora 
само въз основа на симптомите на заболяването. Различни диагностични техники, като 
директно изолиране, молекулярни и серологични методи се използват за детекция и 
видова идентификация на патогените от р. Phytophthora като причинители на заболявания 
по дърветата. Информация за диагностициране на болести причинявани от р. Phytophthora 
може да се намери на: http://forestphytophthoras.org/key-to-species,  
http://www.phytophthoradb.org, http://phytophthora-id.org/ и в Martin et al. (2012). 

Моля свържете се с Националните власти (вижте следващата част) за помощ при диагности-
ката.

http://forestphytophthoras/
http://www.phytophthoradb.org/
http://phytophthora-id.org/
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Какво да направите в случай на съмнение за заразени дървета?
Свържете се с отговорните национални органи, като: addresses.pdf

Управление и контрол
За директен контрол с химични средства се свържете с националните органи (виж 
главата по-горе). При възможност е препоръчително да се спазват следните мерки за 
предотвратяване на инфекция и за запазване на здравето на дърветата: премахване на 
излишната влага в почвата; поддържане на оптимален хранителен режим и ареация на 
почвата. Резитби да не извършват при влажно време, за да се даде възможност за бързо 
заздравяване на раните и образуване на перидерма. Всякакви травми по стъблата, например 
получени при извършване на механична борба с плевелите, трябва да се избягват. Въпреки 
че видовете от р. Phytophthora проникват в растителна тъкан активно, всякакъв вид рани 
увеличава възможностите за инвазия. Посадъчният материал трябва да бъде здрав, за да се 
избегне внасянето на нови видове Phytophthora. Препоръчително е да се избягва използва-
нето на посадъчен материал от отдалечени места.

Карантинни препоръки
Европейската и Средиземноморска организация по растителна защита (ЕСОРЗ) разглежда 
P. ramorum като опасен организъм. Този патоген е посочен в уведомителния списък на 
опасни организми на ЕСОРЗ. За подробности виж  
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.

В Европейския съюз  P. ramorum e патоген под контрол според решение на Европейската 
Комисия 2002/757/EU.

http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Връзки за допълнителна информация
Phytophthora в горите  
http://forestphytophthoras.org/

P. ramorum:  
htpp://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/  
www.eppo.org

P. kernoviae:  
http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/pestsDiseases/phytophthora/pKernoviae/

Ключове за определяне на Phytophthora:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Симптоми на заболяване с причинител P. cactorum по бяла бреза (Betula pendula )
Ляво: Повишена прозрачност на короната (3)
Център: Загиване на върховете на посадъчния материал (2)
Дясно: Некротични петна в основата на стъблото на посадъчния материал (2)

Язви със смолотечение при
Ляво: Бяла бреза (Betula pendula), причинени от P. cactorum (3)
Център: Космата бреза (Betula pubescens), причинени от Phytophthora sp. (3) 
Дясно: Хималайска бреза (Betula utilis) причинени от Phytophthora. sp. (1)

Снимки: (1) – A. MUNDA; (2) – A. LILJA; (3) – K.THINGGAARD

Примери за некроза на камбия в основата на стъблото и корените на космата бреза (Betula pubescens) причинени от 
Phytophthora sp. (3)

Симптоми на заболявaния от Phytophthora по брезата (Betula sp.)


