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GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE 
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DODATEK KANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: U2012-003 

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA 
Prvo sušenje listov orehov ste opazili pomladi 2012 na gozdnem robu. Sušenje listov se je 
nadaljevalo v juniju in juliju 2012. Sušili so se tudi poganjki in veje od vrha drevesa navzdol. 
Prve vzorce ste poslali 14. 6. 2012, dodatne vzorce ste poslali 3. 7. 2012. Lokacija: 
gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec, krajevna enota Radlje, oddelek 09203. 

2) REZULTATI, MERITVE 
Na spodnj i strani listov so bile bele prevleke, ki so se pojavljale ob listnih žilah (slika 1). Na 
istem mestu na zgornji strani lista je bilo opazno rumeno razbarvanje (slika 3). Bele prevleke na 
spodnji strani listov so lahko zavzemale večje površine - v teh primerih so listne žile odmirale 
(slika 2), na zgornji strani listov so bile na tem mestu prisotne rjave nekroze, listi so se zaželi 
zvijati in postajali so zgubani (slika 4). Listi, katerih je bila spodnja stran že večinoma prekrita z 
belo prevleko, so se prezgodaj začeli sušiti in veneti. To je tudi razlog za prezgodnje odpadanje 
listov na močno okuženih drevesih. 
Bazidiospore so bile brezbarvne, elipsaste oblike in so merile 6,3- 9,6 x 3,5-4,7 )..trn (slika 5). 
Bazidiospore so nastajale na bazidijih, ki so v skupkih prodirali povrhnjico lista (slika 6). Glede 
na morfološke značilnosti smo določili glivo Microstromajuglandis (Berenger) Sacc. 

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE 
Venenje in sušenje listov zaradi glive Microstroma juglandis se navadno začne pojavljati po 
mrzlem in vlažnem vremenu (Kurt in sod. 2003). Gliva Microstromajuglandis je zelo razširjena. 
Zabeležili so jo v Združenih državah Amerike, Bolgariji, Turčiji , Španiji, Slovaški, Indiji, Novi 
Zelandiji (von Arx in sod., 1982; Garcia-Jimenez in sod. 1995; Kurt in sod. 2003; Juhasova in 
sod. 2005). Gliva lahko okužuje rastline iz rodov Juglans in Carya. Microstromajuglandis poleg 
zgoraj opisanih simptomov lahko povzroča tudi metlasto razrast poganjkov, podobno kot glive iz 
rodu Taphrina . 

Bolezen na splošno ne povzroča večje gospodarske škode, zato navadno ni potrebno ukrepanje. 

Vir okužbe so odpadli listi. Zato bi lahko bil eden od možnih ukrepov grabljenje odpadnih listov. 
V primeru grmičaste razrasti poganjkov lahko takšne veje obrezujemo. 

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo i zključno na primerke, ki so bili preiskani. 
Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati , razen v celoti . 
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Slika 1: Bele kristalne strukture so trosišča gli ve 
Microstroma juglandis ob li stnih ž ilah na spodnji stran i 
li sta 

Slika 3: Rumenenje listna ob listnih žilah na zgornji 
strani li sta v začetni fazi bolezni 

) 

Slika 5: Bazidiospore glive Microstromajuglandis 

5) VIRI 

Slika 2: Večja količin trosišč ob li stni žili na spodnji 
strani li sta in nekroza li stne ž il e ter li stne površine 

Slika 4 : Odmiranje, tjavenje in zvijanje lista v poznejši 
fazi bolezni 

-10~m 
Slika 6: Bazidiji glive Microstromajuglandis 
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