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Na odmrlem tkivu listja in skorje poganjkov smo ugotovili nespolna trosišča glive 
Apiognomonia errabunda (Roberge) Rohnel, ki povzroča bolezen z imenom listna sušica 
platane (nespolni štadij je Discula umbrinella IBerk. & Broome/ B. Sutton). Acervuli 
nespolnega štadija so medene barve, O, 15 mm v premeru, konidiji pa brezbarvni (hialini) 
velikosti 10- 13 x 4-6 um. 

V Evropi omenjena bolezen najpogosteje prizadane javorolistno platano, vzhodna platana ( P. 
orientalis L.) je odpornejša. Listna sušica platane se pojavlja v štirih oblikah ( SMITH et all., 
1986): 
1/ sušenje popkov, pri kateri popki odmrejo in se spomladi ne odprejo; 
2/ sušenje vejic, pri kateri cele vejice odmrejo; 
3/ sušenje poganjkov, pri kateri se popki začnejo odpirati, poganjki pa odmirejo predno se 

) listje popolnoma razvije - veliko listja kmalu odpade (često pa drevo sekundarno odganja); 

) 

4/ sušenje listja, ob glavnih listnih žilah nastanejo v poletnem času velike nepravilne rjave pege. 

Prve tri oblike listne sušice platane se pojavijo spomladi in so posledica okužbe iz prejšnjega 
leta. Spomladanske okužbe so posledica dveh štadijev v razvoju glive : 
- prezimovanja glive v poganjkih v obliki micelija iz katerega se razvijejo nespolna trosišča 

glive - acervuli. Te opazimo lahko že zgodaj spomladi na poganjkih, konidiji okužujejo 
mlade 

poganjke in popke, 
- prezimovanja glive v obliki spolnega štadija (peritecijev) z askusi in askosporami, ki dozorijo 

zgodaj spomladi. Askospore povzročajo primarne okužbe. 

Četrta oblika okužbe je posledica širjenja nespolnih trosov (konidiji) iz nespolnih plodošč, ki 
se oblikujejo na spodnji strani razvitega listja platane konec pomladi in v začetku poletja. 

Listna sušica platane ima značilne simptome. Na lanskih vejicah se lahko pojavijo rakaste rane, 
ki vejice obkrožijo in se zato te posušijo . Zgodaj spomladi se okuženi zeleni poganjki sušijo še 
predno se začnejo odpirati popki. Včasih na pol zrasli listni šopi spomladi nenadno ovenejo in 
se posušijo . V zgodnjem poletju nastanejo na razvitih listih ob glavnih listnih žilah velike 
nepravilne rjave pege. Na listnih pecljih nastanejo rjave lise, na katerih se le-ti lomijo, zato se 
listi posušijo in odpadejo. Ob hujši okužbi ima drevo zelo klavrn videz. Dobimo vtis da drevje 
propada. Drevo po spomladanski okužbi sicer na novo odžene listje, kar ga izčrpava in to se 
odraža na zmanjšani prirasti. Zmanjšana je tudi okrasna vrednost drevja., 

Bolezen se najpogosteje pojavlja na platani, sicer pa se lahko pojavi tudi na raznih drugih 
listavcih, npr. na bukvi, javoru, hrastu, jesenu in lipi . 

Pojav in razvoj bolezni je močno odvisen od vremena. Vlažno in hladno vreme v času, ko 
drevje oblikuje listje, ustreza bolezni. V tem primeru se cele krošje posušijo že do junija. Les ne 
dozori ter lahko pozebe, kar tudi pospešuje bolezen. 

Neposredno zatiranje v drevesnicah je možno pri mladem drevju. Ob brstenju in listanju 
škropimo z benomilom ali captafolom (MARCHETTI et all., 1984; SPIES et all., 1985). 
Lahko uporabimo tudi bakrove fungicide pred brstenjem. 



) 

' ) 

Pri odraslem drevju neposredno zatiranje zaradi višine ni možno. Ker pa imajo platane veliko 
regeneracijsko moč, novi poganjki odženejo že po nekaj tednih po odmiranju okuženih. Po 
nekaj tednih se tudi listje regenerira tako, da drevo zopet izgleda zdravo. Vsekakor pa okužba 
drevje prizadane. Večletne zaporedne okužbe slabijo rastline, prično se sušiti debelejše veje in 
deli krošnje. 

Kjer se bolezen redno pojavlja, škropljenje pa zaradi v1sme ni mogoče, priporočamo 

pomladitveno obžagovanje, ki ga platane dobro prenesejo. Bolezen lahko tudi nekoliko 
omejimo z odstranjevanjem in sežiganjem okuženih poganjkov in odpadlega listja. 

Priporočljivo je tudi ne saditi platane v presuho, prevlažno, z apnom prebogato zemljo ali v 
mrazišča . Platane na prenašajo dobro pregosto saditev. 
Raziskovalci ugotavljajo, da je selekcioniranje odpornih klonov P. x acerifolia edini zanesljivi 
način preprečevanja širjenja listne sušice platane v Evropi (SMITH et ali., 1986). 

Ker se listna sušica platane v Velenju pojavlja že več let zapovrstjo,so drevesa že močno 
oslabljena. Priporočamo občasno pomladansko obžagovanje ter odstranjevanje posušenih vej. 
Če se bo sušenje vej nadaljevalo, priporočamo močnejše pomladitveno obžagovanje. Za ta dela 
je v Sloveniji specializiranih že več podjetij. Če je rastišče platan slabo (plitka tla, sušno, slabo 
založeno s hranili, zbito), priporočamo vse ukrepe za izboljšanje ( gnojenje, prezračevanje 
itd.). 
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