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Rjava macesnova pegavost v GGO Slovenj Gradec
Dne 29.7.2009 ste nas obvestili o pojavu rumenenja in rjavenja krošenj macesnov (Larix
decidua MiH.) v oddelku 05189 v krajevni enoti Dravograd. Spremembo barve iglic ste
opazili že v začetku Julija. Iglice so se sprva obarvale rumeno do svetlo rjavo, zdaj naj bi bilc
obarvane rjavo, veliko pajihje že odpadlo. Intenziteta poškodb je močna, pojavlja pa se
posamezno in v šopih. V obvestilu ste zapisali, da se simptomi pojavljajo tudi v drugih
predelih OE Slovenj Gradec, bolj intenzivno v nižinskih predelih in da so bolezenski znaki
podobni tistim, ki jih je v lanskem letu na več lokacijah povzročila gliva Myco.sphaerella
laricina R. Hartig. Z mikroskopiranjem obvestilu priloženih vzorcev smo ugotovili, da je tudi
v letošnjem letu poškodbe povzročila ista gliva.
Bolezen, ki jo povzroča gliva M laricina se imenuje rjava macesnova pegavost oziroma rjav
osip macesnovih iglic. Sprva se na okuženih iglicah pojavijo posamezne, kasneje pa združene
rjave pegice (slika 1). Iglice ostanejo pritrjene na vejicah, od julija dalje pa pričnejo odpadati.
Gliva poleti oblikuje majhna črna nespolna trosišča (slika 2), na njih pa se oblikujejo 2-4
celični konidiji (slika 3), ki so po naših meritvah veliki 27,0 (35,0) 47,5 x 2,5 (3,0) 3,5 f!m.
Na odpadlih vejicah se naslednjo pomlad razvije teleomorfv obliki okroglih ternnorjavih
psevdotecijev. V njih se razvijejo aski z dvoce1ičnimi 15 - 17 f!m velikimi askosporami, ki od
junija dalje okužujejo nove macesnove iglice.
Bolezen je znači lna za rastišča, ki macesnu ne ustrezajo zaradi prevelike zračne vlage.
Navadni macesen je od vseh vrst macesna za bolezen najbolj dovzeten. Proti škodam zaradi
rjavega osipa macesnovih iglic preventivno delujemo tako, da macesen na rastiščih z visoko
zračno vlago sadimo v mešanih sestoj ih z bukvijo, katere listi prekrijejo odpadle macesnove
igli ce in stem zmanjšujejo število trosov (zmanjša se infekcijski potencial bolezni), kijih M
laricina spomladi sprošča v zrak. Macesen lahko sadimo tudi z drugimi listavci, nikakor pa ne
skupaj s smreko ali v čistih sestojih.
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Slikovni material:

Slika 1: Macesnov poganjek z delno odmrlimi iglicami

Slika 3: Konidiji glive M laricina
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