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STEV.:

DATUM:

PORoeilO O UGOTAVLJANJU VZROKOV SUŠENJA ČRNEGA BORA (Pinus
austriaca) NA KRASU

Na prošnjo Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa v Sežani, smo si
ogledali 8.marca tega leta sušeče se nasade črnega bora na Krasu tov. lojze
Zega, član skupnih služb pri zavodu, ,Stana Hočevar in Dušan jurc, fitopatologa IGlG.
;
:r~

Maršruta ogleda je bila: Sežana - Dutovlje - Kopriva - Štanjel - Komen Branik - Temnica - Kostanjevica - t.'I.iren - Opatje selo - Ivanj i grad - KomenKriž - Sežana. Na tej maršruti smo pregledali naslednje nasade črnega bora:
1. Vel iki vrh ob cesti Branik-Komen. Nasad so osnoval i na apnencu, na nadmorski višini 280 m, v letih 1900 - 1905, na površini 20 ha. Nasad pripada
k.o. Branik, g.e. Goriški kras, gozdnemu revirJu Komen -Dornberk. lega nasada je severna, južna, jugovzhodna in vzhodna, nagib je 20-30 0 • Vsi predstavnikI rastlinske združbe Franguletum rupestris so prisotni.
2. Na križišču Zagrižnik. Nasad ima enake podatke kot nasad Veliki vrh, samo nag ib .je manjš i .. 10"150 •
3. Komen - Hribi. Nasad so osnovali leta 1890 naapnencu ob cesti KomenBranik, 300 m pred spomenikom žrtvam fašizma v Dovcah, na nadm.višini 300 m.
Nasad pripada k.o. Komen, g.e. Kras, SOb Sežana. lega nasada je Juzna, nagib 15-20 0 • Črni bor se naravno pomlaja in sicer v skupinah. Črnemu boru so
primešani 1 istavci in sicer: največ je cera, nato gabrovec in mal ijesen,
.
.
puhavec in robinija. Rastlinska: združba je Franguletum rupestris.

4. Renški

ključi

ob cesti Temnica - Renče. Nasad 90 osnovali prav tako kot
ostale nasade na apnencu leta 1950, nanadm.višinah 370 - 400 m. Crni bdri
so tudi mlajši, ker so nasad pozneje izpopolnjevali. Nasad pripada k.o. Temnica, SOb Nova Gorica, g.e. Goriški kras. Lega nasada,je severovzhodna, nagib 30-350 • Od. 1 istavcev Je pt"imešar črnem!.! boru le mal i jesen. Sestoj je
.zelo.gost,k~r ga še niso :redčilL Tla· 'so zeJo plitva in skromna. Tik pod
.
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travno rušo je že videti matično kamenino. Humusa je le 3 cm.
pada ras~l inski združbi Dictamnetum albi.

5.

Črni

bor pri-

bori. Nasad so osnoval i leta 1923 na apnencu, na površini
50 ha,
'
na nadm.~išini 150.- 180 m. Nasad pripada k.o. Opatje selo, g.e. Goriški kras,
SOb Nova Gorica. Lega nasada je severo-severovzhodna, nariib 15-20 0 • Tla so
enako pI jtva in skromna kot v nasadu Renški ključi. Tudi v tem nasadu se črni
bor naravno pomlajuje. Listavcev je zelo malo primešanih, največ gabrovca in
malega jesena, od grmov ruja. RastI inska združba je Franguletum rupestris.
Miren~ki
I

i

6. Nasad alepskega bora, poleg nasada črnega bora,- Mirenski bori. Nasad
alepskega bora je star 70 let. Osnoval i so ga na nadm.višini 80-90 m. Vsi
ostal i podatki so enaki kot pri nasadu Mirenski. bori.

7. Birgola. Nasad so osnoval i pred 80 leti, na prehodu stoletja, na površini
35 ha, na nadm.višini 320-350 m. Nasad pripada k.o. Ivanji grad, SOb Sežana,
g.e. Kras, gozdnemu revirjuKomen. Črni bor se naravno pomlajuje in mu je
primešani,~ številčno vel iko 1 istavcev, predvsem cer in puhavec, gabrovec, mal i jesen, od grmov r~j. Tudi tu so tla pI itva, foda malo boljša kot v nasadih

5 in 6. Lega nasada je južna in jugovzhodna, severna in severovzhodna, naglb
je 10-150 • Rastlinska združba je Franguletum rupestris.

8. Ivanjska volarija. Nasad je. star enako kot Birgola - 80 let. Osnoval i so
ga na površini 5 ha, na nadm.višini 300 m. Črni bor se dobro naravno pomlajuje, primešani so'mu puhavec, gabrovec in mali jesen, od grmov robida in
ostrolistni beluš •. Nasad pripada k.o. Ivanji grad, g.e. Kras, 'SOb Sežana, gozdni revir Komen. Lega nasada je vzhodna in jugovzhodna, nagib 50. Tla ,so skrom.na, toda boljša kot v Sirgol i. Na mnogih debI ih črnega bora se ovija bršljan
kot toplotoljubna rastI ina. Nasad pripada rastI inski združbi Franguletum rupestris.
V vseh navedenih nasadih se

črnemu

boru suše najmlajši poganjki z igl icami

vred, predvsem na spodnjih vejah. Najmočnejše sušenje črnega bora je opaziti ,v nasacju
3 Komen~lir ib i , . kjer Je v i det i' pol eg suh1,h spodnj ih vej. tud i suhe
',':' i · " ·
", ·vrhoVe. V xse~ pregledanih nasadihčrne.ga bora' smo. odvzel i najmlajše sušeče
'\
'1
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se poganjke z igl icami in dve- ter triletne
sušečih

tleh ali pa jih odstrigli s

se

črnih

češarke,

ki smo jih pobral i na

borov.

V fitopatološkem laboratoriju inštituta smo premikroskopirali iglice, najmlaj"

še poganjke in dve- ter tri letne storže iz vseh osmih nasadov
skega bora in

določil

črnega

in alepčrnega

i na vsehigl ieah, poganjkih in luskah storžev

in

~lepskega bora trosišča (pikni4ije)' ln v njih piknospore zajedavske gl ive

Diplodia pinea. Poleg te gl ive smo

določil

i samo na igl i·cah

zajedavske glive Lophodermium spec., Naemacyclus

nive~in

črnega

bora še

Pestalotia spec.

Ker so zadnje navedene 91 ive v' zelo veliki manjšini, menimo, da je glavna
povzročitelj ica sušenja črnih borov na Kras~ gl iva Diplodia pinea. Zato bomo

podal iglavne biološke lastnosti 91 ive, znamenja bolezni in indirektne ukrepe
za zatiranjeglive. Podatke o njej smo

črpal

i iz francoske,

a~gleške

in ame-

riške·l iterature, ker nimamo podatkov, da je o tej glivi že kdo pisal v JuI

g6s1avij i.'
V ameriški 1 iteraturiuporabljajo najpogosteje za to gl ivo ime Diplodia pi-

nea (Desrn.) Kickx, v francoski pa Granulodiplodia sapinea (Fr.) Morelet et,
lanier, v angleški pa Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton. Ostal i sinonimi za im T gI ive so: Botryodiplodia pinea (Desrn.) Petr., Macrophoma pinea
(Desrn.) Petro & 5yd.ow, Sphaeropsis elI issii Sacc., Macrophoma sapinea (Fr.)
Petro
spad~

GI iva

k nepopolnim glivam - poddeblo

Deuteromycot~na,

razred Coelomy-

eetes,' red Sphaeropsidales, družina Sphaeropsidaceae.
Glavni gostitelj gl ive je
črnega
;

poleg

črni

bor.

bora, kateremu napravi
,

V ZDA je gl iva zelo razširjena. Tam kuži
največ

škode, še Pinus ponderosa, Pinus

si1vestris, Pinusmugho in Pinus radiata. Razen na številnih vrstah borov
so jo našl, tudi na nekaterih vrstah jelk, na macesnu in na zeleni dug1aziji.
Posebno nevarna je za črni bor i~ ga tudi najbolj ogroža. v ZDA napravi gl iva vel iko škode le v tistih nasadih borov, ki so jih osnovaLi na neustreznih
rastiščih

izven njihovega naravnega areala. Taka drevesa niso vitalna, fi.

,

ziološko slabe, hirajo i,n j ih kaj lahko okuži obravnavana gl iva.
I
,', .
. ".
~
z.ročJ,~~li~iih':·ŠkOd·'Vriasadih 'črnegabora·do starosti 30 let.
.

'"

.

.

,

".

.

Ta ne pov-

V mlajših nasadih
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nastanejo velike škode samo tedaj,

če

snuJeJo nove nasade v neposredni bl iži-

ni starih, okuženi.h nasadov. V drevesnicah lahko okuži gI iva sejanke in presajenke črnega bora samo tedaj, če ob drevesn icah rastejo stara drevesa čr
nih borov, ki imajo okužene češarke. Celo sadike črnih borov v kontejnerj ih
je okužila gliva, ko so postavili le-tev senco pod okužene stare črne bore.
GI iva je razširjena v Evropi (Francija, Ital ija, Vel ika Britanija), v ZDA,
v Avstral ij i in Nov'i Zelandij i.

.
GI iva Diplodia pinea povzroča sušenje najmlajših borovih poganjkov in uniči
celotne poganjke. GI iva okuži najmlajše poganjke spomladi,takoj, ko se začno
popki odpirati. V Ameriki so poganjki najbolj dojemljivi za okužbo od 24. aprila do 8.maja. Za infekcijo mladih poganjkov gliva ne potrebuje ran, starejše poganjke pa lahko okuži le skozi rane, ki jih naprayijobiotični in abiotični deJavniki. GI iva lahko prodre le v.storže, ki so starejši kot 1 leto.
Tako so jo izol irali iz storževih lusk, centralne osi storža in peclja storža,
Prva znamenj a bo 1ezn i opaz imo spom 1ad i že tedaj, ko začno iz popkov na najmlajših poganjkih odganjati igl ice, še predno prodro skozi nožnico. Na okuženem mladem poganjku op~zimo,. d~ so nekatere igl ice (1 al i več) krajše in .
temneje zelene kot ostale. Na samem okuženem poganjku in na spodnjem delu.
okuženih igl ic opazimo kapljice smole. GI iva v kratkem času preraste ves poganjek. Ta se posuši še predno igl ice dosežejo normalno velikost. Posušene
igl ice postanejo pepelasto sive. Sprememba barve igl ic se širi od osnove
proti vrhu igl ic. V ameriških kI imatskih razmerah se razvijajo trosišča
zajedavske glive na igl icah, na lubju poganjkov in na dveletnih in starejših
luskah storžev,proti koncu poletja, v začetku jeseni, lahko pa šele nasled. '

..

,',

.
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ka 1 ilo.
Trosišča

(piknidiji) nastajajo pod povrhnjico iglice. Ko ti dozore, prodro

skozi povrhnjico in kutikulo na površje igl ice. Piknidiji so okrogli al i sko,raj okrogl i in merijo 250 pm v premeru. Odpirajo se z ustjem (ostiolom) skozi
"'

katerega izhajajo zrele piknospore. Piknidijiso

črni

in jih najdemo

najčešče

in največ v skupinah al i posamezno na osnovi po~ušene iglice. Razmetani pa so
lahko posamič po cel i igl ici. Najdemo jih tudi na nožnici ,i;gl ice, na luskah
popkov, na lubju poganjkov in na luskah
I ih

č~šarkih

večletnih

na tleh. Posebno

okuženih

češarkih:

množičfio

češarkov

na drevesu in tudi na odpad-

se pojavljajo piknidiji na dve- in

V piknidijih nastajajo nespolni trosi - pikno-

spore, k i so v ml adost i prosoj ne (h i ali ne), na to bledo, rumene, zrele pa postanejo temno rjave:
eno septo

(prečno

Značilnbst

piknospor za rod Diplodia je ta, da imajo le

pregrado), medtem ko je ta septa pri piknosporah Diplodia

pinea samo izjema. Piknospore so pri njej

enocelJčne

in brez septe. Toda mi

smo našl i v nasadu 3 Komen-Hribi nenavadno mnogo piknospor z eno septo na
okuženih, igl icah in poganjkih. V nasadu 4 Renški

ključi

pa so redke pikno-

spore iz piknidijev na češarkih imele celo 2 septi in so merile 35,86 Jum x
16,30 pm. Zajedavska gI iva najprej okuži dveletne češarke. Piknospore iz pi"

knidijev na

češarkih1'a

Večletna

šele okužijo igl ice najmlajših poganjkov.

opazovanja v Ameriki so pokazala, da so dveletni storžiže
medtem ko mladi poganjki kažejo šele

začetek

močno

okuženi,

okužbe. Piknospore so v ameri-

ških kI imatskih razmerah 'vel ike 30-40 um x 12-18 ,um. V naših kI imatskih razJ
'
.)
merah pa so piknospore vel ike:
Nasad

črnega

bora

1. VeUki vrh (A)

Vel ikost piknosp6r
na igl ieah

29,34 - 42,38 ym
x 13,04 - 17,93 um
,,'

1. Vel iki vrh (B)
2. Na

križišču

Zagrižnik

32,60 - 42,38 ~m
x 14,67 - 17,93).Jm
35,86 - 39,12 ~m
x 13 ,04 - 16,3 O'. .,um

na poganj kih
x

29,34 - 35,86 }Jm
16,30 - 17,93'fm
'.

na poganj kih nismo
našl i piknidijev
...

II

_

-

II

_

1-

3. Komen - Hribi

32,60 - 42,38 ju m
x'13,04- 16,30")um
v

,

I

... 6 '.

Nasad

Vel ikost piknospor
·.na iglicah
na'storžih

~~nega bo~a"
:

,i,

34.23'- 48,90 fm

4 Renški kljuQ i ' .
j

x 14,67 ':' 17,93'fm .
.

il)

"

piknospore z eno
.. 40,75~rr
x 13,04 .. 16,30'~rr

sept032~60

z dVema
septama
35,86 x 16,3 0 ,fm,

~iknospore

S. Mirenski bori

34,23 .. 39, 12 jJm
.x 13;04 - 16;30,}m

.

.

6. Nasad alepskega bora

35,86 45,64 IJm
x 14,67 - 16,30"um

.. Miren'

,.l

7. Sirgola

35,86 42,38 }Im
x 14,67 - . 16,3 O'~um

na storžili ni piknid ij ev
na storžih nismo našl i
pi kn id ijev

"

,

26,08 - 39,12 ,um
16,30'um
x 12,38
.
J

8i Ivanj ska vola r i ja

32,60 - 39, 12 ,um
x13,04
14,67jm
oo

Kljub temu, da piknospo~e'nastajajo ln se sproščajo V vsej rastni dobi, lahko
gliva okuži spomladi mlade igl ice in poganjke le v razdobju 2 tednov od začetka odpiranja popkov. Mlade pO!Janjke lahko zavarujemo pred okuŽbo z gI ivo
z 2 kratnim škropljenjem s fungicidi; toda zavarovati pa ne moremo storžev
pred ,okužbo z gI ivo. Ta okuži dveletne storže kljub škroplJ,enju s fungicidi,
kajti storži fastejo in fungicidna preVleka na nj ih ni vedno sklenjena. Na
teh nezava~ovanih mestih s fungicidom prodre gI iva v storže. Okuženi storži
so močan in stalen vir okužbe črnih ,in drugih borov v naslednjih letih.,
,Najmlajši poganjki se navadno posu'še na spodnjih vejah krošnje. Redkeje poteka, sušenje od vrha krošnje navzdol; GI iva ne more prodreti iz okuženega mla"

dega poganjka v'5ta~ejši del v~Je.Po,d odmrl im vršičkom navadno poženejo iz
.~:
~"
~
speč Ih, popkoVdtugotn l poganj ki. Tudi' te pogosto. ()kuž i g1iva in nas 1ednj e 1eto
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- 7 tudi ti odmro. Stalno ponavljajoče se okužbe povzročajo sušenje cel ih vej.
Pri močnih' in vsakoletnih okužbah pa se posuše cel i črni bori.
Po podatkih iz 1 iterature povzemamo, da lahko gI iva v ZDA okuži le drevesa,
ki so sajena na rastiščih, ki jim ne ustrezajo. Taka drevesa niso vitalna.
Oslabljena pa lahko okužijo razI ične gI ive in se zaradi nj ih posuše. Ta povezava oslabljenega drevesa in bolezni je posebno značilna za bolezen, ki
jo povzroča Diplodia pinea. V Avstralij i ocenjujejo primernost določenega
rastišča za gojenje razI ičnih vrst borov le. po p~isotnosti te glive.

l. Ne vemo in ni še proučeno kako in v kol ikšni meri gliva Diplodia pinea
zmanjša prirastek okuženega drevesa. Kljub ~emu predlagamo, da v okuženih
nasadih črnega bora skrajšate obhodnjo sečnje črnega bora. Močno okužena drevesa je potrebno takoj posekati, posebno tista, ki imajo že suhe vrhove.
2. Zavarovanje dreves s škropljenjem s fungicidi je
saj pred okužbo ne moremo zavarovati storžev.

praktično

neizvedljivo,

3. Črni bor uspeva sicer na najslabših in najbolj degradiranih tleh, vendar
pojav bolezni svari pred pretiranim širjenjem črnega bora na slabih rastiščih. Na pI itvih, skromnin in suhih tleh bori fiziološko slabe in zato jih
kaj rada okuži gliva Diplodia pLnea.

4. Nega mladih sestojev naj bo intenzivnejša. Vsa skrb naj bo usmerjena v
zagotovitev ugodnih razmer za rast

č~nega

bora - predvsem je potrebno pra-

vočasno redčenje.

5. Novi sestoji

črnega

bora naj se ne snujejo v bl ižini okuženih, sta-

reJših sestojev.

6. Potrebno bi bilo intenzivno raziskovalno delo s katerim bi ugotovi li
biološke lasthosti gltve Diplodia ~inea
~načilnosti razvoja ~olezni
!

. 1:,

... 8 ..

pri nas, občutljivost razli~nih provenienc črnega bora za okužbo z gllvQ in
drugih vrst borov. V okviru naših časovnih in tehničnih možnosti bomo posku"
ša li prouč i't i neka tere od teh vprašanJ. Za rad i tega načrtuj erno ponovno teren"
liii
'
'
ska delo "juniju 1983.
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V pričakovarju sodelovanj~ vas

tovariš~o
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