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ZADEVA:! Bolezen na listih črničevja (Quercus i lex) I 
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Na željo dr. Iva Puncerja smo pregledali liste črničevja (Quercus ilex), 

ki so bil i nabrani iz okrasnih dreves v okolici hotela Bernardin v Porto

rožu. Poizkušal i smo določiti gI ivo, ki povzroča nekroze na 1 istih in 

podati navodila' za njeno zatiranje. 

Na lanskoletnih listih črničevja so svetlorjave, okrogle nekroze (odmrlo 

tkivo), široke do 5 mm. Pogosto se posamezne nekroze spajajo v večje in 

nepravilne. Proti zdravemu listnemu tkivu so omejene s temnejšim, rjavim 

robo~. Mikroskopski pregled odmrlega Jistnega tkiva je pokazal~ da je 

na spodnji površini listov vel iko število piknidljev. Ti SO veliki do 

170 x 200/um in v njih SO nial ini nespolni trosi, vel iki pribl ižno 

4 do 5 x l/um. Velikost trosQv, značilnosti trosišč in gostitelj iz rodu 

Quercus dopuščajo domnevo, da je zajedavska gliva, ki je okužila liste 

črničevja, Phyl losticta maculiformis (Sacc.)Fr. 

Pri zatiranju boleznJ, ki jo povzroča P.maculiformis, nimamo izkušenj. 

Vzorec" ki smo ga pregledali, je bil nabran v martu, ko !rnt~evje še ni 

odganjalo. Domnevamo, da šteVilni trosi, ki smo jih našl i, okužijo mlade 

liste kmalu po brstenju, saj je, po naših izkušnjah iz prejšnjih let, 

na listQh opaziti številne nekroze že V juniju. Zato je potrebno zaščititi 

mlade liste takoj, ko prično odganjati. Uporabite bakrove fungicide ali 

dithane M-45 , ki so učinkoviti proti velikemu številu zajedavskih gI iv. 

Vendar :ti fungicidi le, preprečujejo okužbo, zato mora biti v času, ko 

gliva sprošča trose, površina listov stalno prekrita s fungicidno oblogo. 
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Verjetno bo za preprečevanje bolezni zadoščalo nekajkratno škropljenje 

od odganjanja črničevja do začetka ju~ija v 10 - 14 dnevnih presledkih. 

Za estetski izgled okrasnih dreves pa je pri uporabi teh fungicidov ne

ugodna modra (bakrovi) ali bela (dithane) prevleka na listih. Menimo, 

da bi za to lahko uporabil~ enega od novejših sistemičnih fungicidov , ... 

(vendar uspeh ni zagotovljen v taki meri, kot pri prej omenjenih sred-

stvih), npr.: baycor al i rubigan al i bayleton, . al iantracol v koncentra

ciji, ki je navedena v navodilih ~a uporabo. 

Sestavi 1 : 
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