
Мерки за контрол над болестта:
• Да се използват само 

проверени семена (със 
здравно свидетелство).

• При наличие на зараза, 
засегнатите растения и тези в 
непосредствена близост се 
унищожават, а засегнатите ре- 
дове се изолират и следят за 
проява на симптоми.

• Профилактични мерки, като 
унищожаване на растителните 
остатъци и плевели, 
дезинфекция на използваното 
оборудване (инвентар) и на  
оранжерийните конструкции.

Вземане и изпращане на пробите:
• Да се вземат за анализ цели 

растения, показващи симптоми 
на бактерийно изсъхване 
(преди да са напълно 
изсъхнали) и да се изпращат в  
ЦЛКР възможно най-бързо.

• Пробите трябва да бъдат 
добре пакетирани (поставени в 
найлонов плик с навлажнена 
филтърна хартия, увита около 
кореновата система и основата 
на стъблото).

• В Протокола за вземане на 
проба или официалното 
писмо, направете скица на 
парцела и покажете место- 
положението на взетите проби. 

Анализ на семена:
• Бактерията може да се запази 

и да бъде пренесена със 
семена. Като превантивна 
мярка срещу разпростра- 
нението се прави задъл- 
жителен анализ на семената. 
Минималният обем на пробата 
е 2000 семена (теглото на 1000 
семена е около 2,5g).

• Семената се анализират както 
за Clavibacter michiganensis 
subsp. тichiganensis, така и 
за Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria, причинител на 
болестта бактерийно 
струпясване по доматите.
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Бактерийното изсъхване, причинено 
от бактерията Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis 
е силно вредоносна болест по 
доматите и особено при сортовете, 
използвани за средно ранно полско 
производство. Причинителят напада 
също пипер, патладжан и плевели от 
род Solanum, като куче грозде и др. 
При доматите може да причини 
загуби от 20 % до над 70%.

Запазване и разпространение: 
Патогенът може да преживее месеци  
в растителни остатъци на 
повърхността на почвата и 
значително по-кратко, ако остатъците 
са заорани. Запазва се също и по 
използвания инвентар, щайги, 
оранжерийните конструкции и пр. 
Патогенът може да бъде пренесен 
както като повърхностна зараза по 
семената, така и чрез латентно 
заразени млади растения (разсад). 
Директното разпространение от 
болни към здрави растения става при 
манипулации като пикиране, 
разсаждане, култучене, 
обезлистване, прибиране. Патогенът 
е силно заразен при оранжерийни 
условия.

Симптоми на болестта: Обикновено, 
Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis причинява системна 
инфекция на доматените растения, 
но в резултат на поливане чрез 
дъждуване и/или оросяване,  
патогена причинява локална 
инфекция под формата на петна по 
листата и/или плодовете. 

При полски условия – По-старите 
листа се накъдрят, като краищата 
им пожълтяват, растенията се 
развиват слабо и постепенно 
изсъхват. По дължината на 
стъблото се образуват жълти 
ивици (пукнатини), които понякога 
се разтварят при възлите и 
образуват язви. По плодовете се 
наблюдават малки (2-3 мм), леко 
повдигнати бели петна с по-тъмен 
център. Тези повреди са т. нар. 
“птиче око” (на заглавната 
страница).
По принцип симптоми на болестта 
се наблюдават след образуването 
на трета, четвърта китка и много 
по рядко при млади растения.

фиг.1

фиг.2При оранжерийни условия - първите 
симптоми по растенията се разпознават 
като сиво-зелени, мазни участъци между  
жилките на листата, които бързо 
изсъхват. Повредите наподобяват 
слънчев пригор или повреди от 
препарати за растителна защита (фиг.1).
При напредване на системната 
инфекция, често при по-старите (долни) 
сложни листа едната половина завяхва 
и провисва (фиг.2). В последствие при  
благоприятни за бактерията условия, 
някои от растенията завяхват и 
изсъхват. При разрязване стъблата на 
такива растения се наблюдава 
тъмножълто до кафяво оцветяване на 
проводящите тъкани, особено в 
основата на възлите. Плодовете на 
системно заразените растения може да 
не се развият или да узреят 
неравномерно.
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