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Някой болести се причиняват от патогени в почвата. Те 
са група от микроорганизми, които могат да причинят 
намаляване на добива при култури, които имат 
непоносимост към тях. Патогените в почвата включват 
нематоди, гъбички, бактерии и дори вируси.

При наличие на патогени в почвата, те могат да бъдат 
контролирани чрез химическо обеззаразяване на почвата. 
То е скъпо мероприятие (не е икономически ефективно за 
екстензивни или полски култури) и не се препоръчва (по-
голямата част от живите организми в почвата, включително 
полезните и сапрофитните1 микроорганизми драстично 
намаляват след обеззаразяването). Избягването на огнища 
на болести в почвата, може да бъде постигнато чрез добра 
стратегия за поддържане здравето на почвата (Линк към 
информационна брошура на EIP AGRI: 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-
agri_infographic_soil_health_2015.pdf ). Здравето на почвата 
може да се поддържа или повишава с помощта на 4 добри 
практики, популяризирани от Best4Soil.

снимка 1: Неподвижна женска на кистообразуваща цвеклова нематода (He-
terodera schachtii), която причинява счупване корените на зелето.

БОЛЕСТИ В ПОЧВАТА: ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Тази брошура съдържа допълнителна информация на видеото Best4Soil за Болести в почвата: практическа информация.

https://best4soil.eu/videos/17/bg

Автори: Miguel de Cara García (IFAPA, Испания), Vincent Michel (Agroscope, Швейцария), 
Leendert Molendijk (WUR, Нидерландия)

НЕМАТОДИ И ГЪБИЧКИ

Тези две групи организми включват по-голямата част  
от патогените в почвата, които са икономически значими.  
В базата данни на Best4Soil (https://www.best4soil.eu/data 
base/bg) можете да намерите информация за нематодите и 
гъбичните патогени в почвата на основните полски култури, 
зеленчуци и култури за зелено торене, отглеждани в Европа. 
Нематодите са малки червеи, предимно микроскопични като 
размер, които се влияят от температурата и съдържанието 
на влага в почвата. Следователно, има видове, които са 
по-добре адаптирани към климатичните условия в Южна 
Европа и други, които са по-адаптирани към условията в 
Северна Европа.  Нематодите предпочитат песъчливи почви, 
но някои видове се срещат често и в глинести почви. Много 
е важно да се познава техният жизнен цикъл. Някои видове 
имат специфични етапи в развитието и са подвижни при 
инфектирането на корените, а възрастните женски остават 
неподвижни. (снимка 1). 

1 Сапрофитните организми участват в разграждането на мъртвата органична 
материя в почвата.
2 Оомицетите и хитридите бяха исторически идентифицирани като гъбички, 
но вече не са включени в Царството гъбички.

Гъбичните инфекции също зависят от температурата 
и влагата на почвата. Гъбите от клас оомицети (Oomy-
cetes) и хитриди (Chitridia2) са микроорганизми, които 
произвеждат камшичести зооспори. Това са спори, с 
които могат да плуват в пълни с вода почвени пори, като 
по този начин се местят от заразени към здрави корени, 
разпространявайки болестта много ефективно. Освен 
това повечето гъбични патогени произвеждат и устойчиви 
неподвижни спори, които им позволяват да оцелеят в 
почвата за по-дълъг период. Такива неподвижни структури 
имат хламидоспори и ооспори на гъбния патоген 
микросклеротия или склеротия, причиняващи плесени. 
Болестите по земеделските култури са известни като 
фома, фомопсис, склеротиния, алтернария (снимка 2). 
Има данни за микросклеротия или спори на кисти, 
оцелели в почвите повече от 10 години.

снимка 2: Примери за неподвижни структури на гъбички (отгоре надолу и 
отляво надясно): склеротия; хламидоспори; ооспори, микросклеротия.
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Както нематодите, така и гъбичките могат да оцелеят в 
почвите чрез неподвижни структури или тела, прикрепени 
към откъснати корени след отстраняване на заразената 
култура. Това е причина да се планират прецизни 
сеитбообращения, за да се унищожи наличието на патогени 
в почвата. Можете да получите повече информация за 
сеитбообращенията във видео 12 на Best4Soil (https://
best4soil.eu/videos/12). Съществуват други практики, които 
ще ви помогнат да повишите здравето на почвата, като 
намалите съществуващите патогени и повишите наличието 
на полезни микроорганизми и плодородието на почвата. 
Тези практики са обяснени във видеата и информационните 
брошури на  Best4SoilПосетете нашия уебсайт за повече 
информация www.best4soil.eu 

СИМПТОМИ И ДИАГНОЗИ

Тъй като патогените са микроскопични обитатели на почвата, 
откриването им е трудно, докато не се появят симптоми по 
растенията. Симптомите от болестите в почвата (наричани 
още телурични или едафични заболявания, свързани с 
почвените фактори като плътност, аерация, температура 
и киселинност)  могат да приличат на други биотични 
или абиотични проблеми, но общият вид на засегнатите 
растения е подобен. Те показват симптоми като увяхване, 
хлороза (пожълтяване на листата), сухи листа, епинастия 
или гниене на растенията. Това са видимите симптоми по 
надземните части на растенията, които съответстват на 
уврежданията, причинени от патогените. Могат да бъдат 
разделени на 2 вида: Увреждане на корените и/или основата 
на стъблото и увреждане на съдовата система. Примери 
за първия вид увреждане са открити за гъбични патогени 
като   Pythium aphanidermatum или Colletotrichum coccodes 
(снимка 3 и 4), но също и за нематоди (снимка 5). 

снимка 3: Симптоми на гниене 
на стъблото на краставицата, 
причинено от Pythium aphanider-
matum (сечене по разсада)

снимка 4: Симптомите на кореново гниене, причинени от Colletorichum coc-
codes Ранен стадий (горе) и късен етап (долу) при инфекция на корени от 
домати.

снимка 5: Развиващи се гали, 
възли по корените на лук, 
причинени от галообразуваща 
нематода Meloidogyne fallax. 
Възлите, образувани от 
нематодата са  видими по 
корените.

Увреждане като това се причинява от инфекция на корените 
от патоген, който унищожава корените и / или короната 
на растението, така, че да не е в състояние да абсорбира 
или транспортира вода и хранителни вещества. Съдовите 
заболявания предполагат колонизация на ксилема на 
растенията от гъбички, които запушват растителните 
съдове, понижават налягането на вода в листата и отделят 
токсини в растението (снимка 6). 

снимка 6: Проводящи съдове от доматено растение, ксилема, показващи 
некроза, причинена от Verticillium dahliae (вертицилийно увяхване).
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Тези симптоми лесно могат да се объркат с липса на вода и 
могат да доведат до по-често и обилно напояване, което ще 
повиши скоростта и разпространението на инфекцията при 
наличие на болести в почвата. Растенията, инфектирани 
с почвени патогени са само на места, не се забелязва 
поражение на цялото поле в началото на развитието на 
болестта. 

ПОЛЕЗНИ И САПРОФИТНИ ОРГАНИЗМИ

Трябва да се има предвид, че в почвата не живеят 
само вредни микроби, 99% от микроорганизмите в 
земеделската почва не са патогенни. Голяма част от тях 
са сапрофитни, което значи, че участват в разграждането 
и минерализацията на мъртва органична материя, което 
е от съществено значение за поддържане на почвеното 
плодородие. Насекомите и акарите инициират стриването 
на прах на органичните вещества, земните червеи 
продължават с трансформирането на органичната материя 
в хумус, след това нематодите усъвършенстват продукта, 
последвани от гъбичките, които участват в свързаното 
изграждане на органична материя и накрая бактериите 
продължават с минерализацията и окисляването или 
намаляването на минералите, което ги прави достъпни за 
корените на растението. 

снимка 7: Увяхване при доматите преди загиване на растението

снимка 8: Епинастия при краставици

Увяхването се появява първоначално по най-младите 
листа и основно в най-топлите часове на деня. След 
напредване на развитието на болестта, увяхването е 
по-очевидно през деня, като понякога напълно убива 
растението (снимка 7). Хлороза, некроза или просто 
епинастия (зелено увяхване с гниене на растителните 
органи) могат да се появят, преди да се появи общ 
симптом за увяхване (снимка 8). 

От съществено значение е да се диагностицира причинителят 
на заболяването, тъй като различни патогени или други 
причини от околната среда могат да предизвикат подобни 
симптоми. Някои от гореспоменатите микроскопични 
структури могат да послужат да идентифицират патогена, 
но за точна диагноза са необходими специализираните 
лаборатории.  Контролът на всеки патоген изисква различно 
решение и познанията за връзката гостоприемник – патоген 
е от решаващо значение за успешен контрол. Best4Soil 
предоставя информация за връзката гостоприемник - 
патоген или нематод чрез две бази данни (https://www.best4 
soil.eu/database/bg).


