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ABSTRACT.
Data on distribution of virus vector nematodes of Longidoridae and nepoviruses on
grapevine in Bulgaria are summarized. Currently, 13 species of Xiphinema, 15 of Longidorus
and 1 of Paralongidorus are reported to occur in Bulgaria. Among these species, 3 of
Xiphinema (X. index, X. italiae, X. diversicaudatum), two of Longidorus (L. attenuatus, L.
elongatus) and Paralongidorus maximus are virus vectors on grapevine. The purpose of this
study is to make a review of the distribution of longidorid nematodes in Bulgarian vineyards
based on literature sources and new sampling. Distribution maps of virus vector species are
presented.
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Увод
Лозарството в България е с традиции и заема важно място в икономиката на страна ни.
Въпреки че над половината от лозовите насаждения са застаряващи, отрасъла като цяло
бележи подем. През последните години са създадени около 4.7 хил. ха нови насаждения.
Винените сортове лозя заемат 88 % от лозовите площи в страната, а 12 % са площите заети с
десертни сортове лозя (Дирекция „Агростатистика” 2010).
Изискванията, които Европейския съюз наложи за сертицифирано производство на
посадъчен материал наред с интензивното създаване на нови лозови насаждения в
последните няколко години, са причина за по-задълбочено изучаване на вирусните болести
по тази култура. Важното е икономическо значение на тези болести - лозите са със забавен
растеж и развитие, получава се израждане на растенията, намалят добивите, влошава се
качеството на получената продукция.
Значителен е броят на вирусите установени по лозата - над 53, от тях 8 са открити в
България (Kamenova et al., 2007).
Първото съобщение за пренасяне на вирус по растенията от нематоди датира от 1958,
когато Hewitt et al., установяват че, Xiphinema index пренася вируса на късовъзлието по
лозата в Калифорния. От тогава досега са извършени многобройни изследвания върху
видовия състав, морфологията, биологията, географското разпространение, връзката им с
вирусите и вредния ефект върху културите на вирусопреносителите от сем. Longidoridae
(Taylor and Brown, 1997, Coomans et al., 2001, MacFarlane et al., 2002, Chen et al., 2004, Peneva
et al., 2012). Понастоящем 8 вида от род Longidorus, 1 от Paralongidorus и 9 от род Xiphinema
пренасят 12 от известните до сега 38 неповируса (MacFarlane et al., 2002).
Извършването на системен нематологичен мониториг е от особено значение при
създаването на нови лозови насаждения, както и за поддържането на добро фитосанитарно
състояние на съществуващите такива с цел преотвратяване на заразяване и ограничаване на
разпространението на вирусни заболяния.
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Целта на настоящата работа е да се даде актуална и пълна информация за
разпространението на нематодите от сем. Longidoridae преносители на вируси по лозата в
България.
Материал и методи.
Почвените проби за нематологичен анализ са събирани от ризосферата на лози и от
площи предвидени за реколтиране на стари лозя от различни находища в България. Пробите
са вземани със сонда на дълбочина 20-40 см. Изолирането на нематодите от почвата е
извършено по Метода на отдекантирването на Cobb (1918). Използвани са сита с размери 2
mm и 63 µm за промиване на почвата. Промивано е еднократно по 200 cm3 почва.
Получената смивка е залагана на Берманова фуния за 48 h, а на накрайника е поставяна
епруветка, в която се събират нематодите.
Събраният материал е преглеждан на живо под бинокуляр за наличие на представители
от изследваното семейство и е изброяван в броителна камера. След това нематодите са
фиксирани със студен TAF по метода на бързото загряване на Seinhorst (1959) или в 4 %
формалин. Определянето на видовете е извършено на трайни глицеринови препарати
(Seinhorst, 1959) под микроскоп.
Географските координати на находищата са обозначени като са използвани данни от
литературата и с GPS Garmin след 2004 година. За проектирането на базата данни в ГИС са
използвани дребномащабни карти на землищата с лозовите масиви (Арнаудова, 2011).
Картите на разпространение на нематодите са изготвени с програма ArcGIS 9.3 (ESRI,
Redland, USA).
Резултати и обсъждане
В Европа до момента 6 вида от род Longidorus: L. apulus Roca and Bleve-Zacheo, 1977, L.
arthensis Brown, Grunder, Hooper, Klinger and Kunz, 1994, L. attenuatus Hooper, 1961, L.
elongatus (De Man, 1876) Thorne and Swanger, 1936, L. fasciatus Roca and Lamberti, 1981, L.
macrosoma Hooper, 1961, 1 вид от Paralongidorus: P. maximus (Bütschli, 1874) Siddiqi, 1964) и
три вида от род Xiphinema: X. diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1939, X. index Thorne
and Allen, 1950, X. rivesi Dalmasso, 1969 са известни като естествени вектори на 9 неповируса
(Peneva et al., 2012). X. italiae Meyl, 1953, доказан преносител на вируса на късовъзлието по
лозата (GFLV), в Израел (Cohn et al., 1970) също се среща в Европа. В Италия са проведени
редица опити за доказване на пренасянето на GFLV от различни популации на X. italiae
(Catalano et al., 1992), но без успех. Преди две години вирусът на късовъзлието е открит в
екземпляри X. italiae изолирани от почва от лозя в югоизточна България (Širca et al., 2010).
До момента в България са известни 13 вида от род Xiphinema, 15 от род Longidorus и 1
от Paralongidorus (Peneva et al., 2012) или общо 29 вида от сем. Longidoridae (табл. 1). От тях
22 вида са паразити по корените на лозата, от които 6 вида са вектори на вируси по тази
култура – 3 вида от род Xiphinema (X. diversicaudatum, X. index и X. italiae), 2 от род
Longidorus (L. attenuatus, L. elongatus) и един Paralongidorus - P. maximus.
На базата на литературни данни и собствени изследвания е представена обобщена
информация относно разпространението на видовете преносители на вируси по лозата от
сем. Longidoridae в България (фиг. 1 и 2).
Longidorus attenuatus е намиран в ризосферата на лози в няколко находища в нашата
страна предимно в Южна България (Стоянов и Костадинов, 1975, Чолева-Абаджиева, 1975,
Каталан-Гатева и др., 1982).
Longidorus elongatus – този вид не се среща често в България. Съобщен е от лозя в
Благоевград, Приморско, Царево, Пловдив, Септември, Плевен, Русе и Красен (ЧолеваАбаджиева, 1975, Билева, 2012, Bileva et al, 2009, Bileva and Arnaudova, 2011).
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Paralongidorus maximus е регистриран еднократно в ризосферата на лози в Галата край
Варна (Lamberti et al. 1983).
Xiphinema diversicaudatum - широко разпространен вид в нашата страна. Среща се по
корените на лози в област Пловдив, Пазарджик и Благоевград (Lamberti et al. 1983, Bileva et
al., 2009).
Таблица 1. Видов състав на сем. Longidoridae и пренасяните от тях вируси по лозата в
България (по Peneva et al., 2012 с изменения).
Видове
Longidorus aetnaeus
Longidorus attenuatus
Longidorus distinctus
Longidorus caespiticola*
Longidorus closelongatus
Longidorus elongatus
Longidorus euonymus
Longidorus fagi
Longidorus intermedius
Longidorus leptocephalus
Longidorus macrosoma
Longidorus moesicus
Longidorus pisi
Longidorus profundorum
Longidorus vineacola
Paralongidorus maximus
Xiphinema diversicaudatum
Xiphinema italiae
Xiphinema index
Xiphinema ingens*
Xiphinema neovuittenezi
Xiphinema pirinense
Xiphinema turcicum*
Xiphinema vuittenezi
Xiphinema incertum
Xiphinema simile
Xiphinema pachtaicum
Xiphinema parasimile
Xiphinema taylori
Неизвестен вид

Вируси

Лозя

Raspberry ringspot (RpRSV)
Tomato black ring (TBRV)

+

Raspberry ringspot (RpRSV)
Tomato black ring (TBRV)

+

Raspberry ringspot (RpRSV)

Raspberry ringspot (RpRSV)
Arabic mosaic (ArMV)
Strawberry latent ringspot (SLRSV)
Grapevine fanleaf (GFLV)
Grapevine fanleaf (GFLV)

Grapevine Bulgarian latent virus (GBLV)

+
+
+

+

* необходими са допълнителни изследвания за потвърждаване на вида.

Xiphinema index – най-често срещания вид по лозата в цялата страна (Стоянов, 1974,
Стоянов и Костадинов, 1975, Чолева-Абаджиева, 1975, Гатева и др., 1982, Билева, 2012,
Bileva et al., 2009; Bileva and Arnaudova, 2011, Lamberti et al. 1983). Видът е основен патоген
по лозата и проучванията през последните години показват ясна тенденция за разширяване
на ареала – 4 нови находища за Южна България (Рупките, Свобода, Брезово и
Марикостиново).
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Фиг. 1. Разпространение на видовете от род Paralongidorus и род Longidorus
преносители на вируси по лозата в България.

Фиг. 2. Разпространение на видовете от род Xiphinema преносители на вируси по лозата
в България.
Няколко неповируса (Табл. 1) са регистрирани в нашата страна (Янкулова и др., 2007,
Kamenova et al., 2007). Късовъзлието е една най-разпространените вирози на лозата в цял
свят. У нас вирусът на късовъзлието (GFLV) се нарежда на трето място по разпространение
(11.69%) след вируса на напетняването и вируса на лозово листно завиване (Янкулова и др.,
2007).
Заключение
Представената информация дава конкретна картина за огнищността и
разпространението на най-опасните представители на посочената група нематоди в
настоящия момент и е важен фактор за предпазване на лозята от комплекса вирусни и
нематодни заболявания. В условията на прехода към устойчиво земеделие и производство на
екологично чиста продукция тези данни имат важно практическо приложение.
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