
Мониторинг на Phytophthora ramorum 
 

 
 

Симптомите причинявани от Phytophthora ramorum могат да бъдат различни. Известни 
са три вида: 1) ‘Sudden Oak Death’ се характеризира с раковини причиняващи 
загиване; 2) ‘ramorum shoot dieback’ в резултат на листна инфекция и/или директна 
инфекция върху стъблата; 3) ‘ramorum leaf blight’ в резултат на листна инфекция. 
 
Места за наблюдение 
 На места, където вредителя не е откриван и разпространен се правят инспекции, 

поне веднъж в подходящо време, когато растенията са в активен растеж. При 
съмнение за наличие на патогена пробите се изпращат в ЦЛКР за анализ. 

 Произволно избиране на местата, където присъстват чувствителни растения и 
където други абиотични фактори, благоприятни за развитието на патогена са 
показателни за риска от P. ramorum. 

 На 100 м радиус около местата на откриване, където са представени 
чувствителни растения. Необходимо е да се направи там, където има риск от 
по-нататъшно разпространение. 

 
Инспекция 
 Извършва се визуален преглед на всички познати или потенциално 

чувствителни растения подобни на рододендрона, които се разглеждат като 
“индикаторни” растения за присъствието на P. ramorum. 

 За инспекцията на големи площи (гора и друга естествена и полуестествена 
околна среда) се прави кръстосване (обхождане) на мястото, за да се осигури 
максимално покритие на площта. 

 
Благоприятни условия за проявяване на симптомите на P. ramorum включват 
дъждовни периоди, периоди с продължителна влажност, влажни или сенчести площи; 
условията, които са по-малко благоприятни за наблюдаване на болестта включват 
периоди на замръзване, които могат да повредят листата и да прикрият симптомите. 

 



Симптоми на Phytophthora ramorum при различни видове 
 

По Rhododendron sp.  

Photo: S. Werres, BBA Braunschweig Photo : INRA Nancy-Champenoux 
 

Photo: INRA Nancy-Champenoux 
Некроза по клонки Листни петна (по горна страна) Некроза на растителни пъпки 

 

По Viburnum sp. 

 
Photo : C. Lane, CSL, UK 

 
Photo : C. Lane, CSL, UK 

 
Photo : CSL (UK) 

Стъблена некроза Петна по листа Некроза в основата на стъблото 
 
По Vaccinium spp. 

 
Photo : L. Orlikowski (PL)  Photo : L. Orlikowski (PL) 

 
Photo : P. van den Boogert, PRI (NL) 

Покафеняване на връхни клонки Симптоми по листата и леторасти 
   

По Fagus sylvatica По Quercus falcata По Castanea sativa 

Photo : DEFRA (UK) Photo: DEFRA (UK) 
 

Photo : S. Denman, Forest Research, Farnham 
(UK) 

Раковини, които “сълзят” Симптоми по листата  
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