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Anekdota

• Februarja 2019 smo pri Moravčah odrezali kos 
debla gorskega javorja z javorovim rakom 
(Eutypella parasitica).

• Čok smo pustili v hodniku na GIS za namen 
prikaza javorovega raka.

• Čez 8 mesecev, oktobra 2019, smo opazili 
simptome sajastega odmiranje skorje.



Sajasto odmiranje skorje, Cryptostroma corticale
• Iz istega gozdnega sestoja smo odvzeli tri dodatne čoke, iz 

navidezno zdravih gorskih javorov.
• Ponovno smo jih gojili pri sobni temperaturi.
• Čez 9 tednov, so se pojavili tipični simptomi za sajasto odmiranje 

skorje.



Optimalna temperatura za rast



Test patogenosti
• 30 sadik gorskega javorja, 2 leti stari, smo gojili v rastni komori 

pri 25°C in 60 % relativni zračni vlažnosti.
• Uporabili smo dve obravnavi (15 sadik na obravnavo):

1. Vlažna – zalivanje 2× na teden 2 dl
2. Sušna – zalivanje 1× na teden 2 dl

• Reizolacije smo naredili čez 38 dni.



Test patogenosti

H – vlažno, D – sušno obravnavanje



Test patogenosti
Glive izolirane iz dve leti starih sadik gorskega javorja, ki so bile 
inokulirane z Cryptostroma corticale, po 38 dneh pri 25°C (n = 445)



Izguba lesne mase
Graf prikazuje izgubo lesne mase (%) gorskega javorja po 10 tednih 
izpostavljenosti Cryptostroma corticale in Trametes versicolor



Pomen

• V prihodnosti bi lahko bila bolezen pogostejša zaradi 
podnebnih sprememb, pod pogojem, da bo več suš in 
da bo topleje.

• Gliva pri ljudeh povzroča preobčutljivostni pnevmonitis
ali ekstrinzični alergijski alveolitis:
– pri ljudeh, ki delajo z okuženim deblom;
– sekači, gozdarji, lesarji.

• Pri delu z okuženim deblom s trosišči je priporočljiva 
uporaba zaščitnih sredstev (mask).

• Gliva se pogosto pojavlja tudi v mestnih drevoredih 
(javor je najpogosteje sajeno drevo v MOL).



Razširjenost
Severna Amerika 
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Zahvala

Raziskava je nastala v sklopu:
– Programska skupina Gozdna biologija, ekologija in 

tehnologija (P4-0107, mlada raziskovalka A.B.), Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS

– JGS-GIS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


