
GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE 
SLOVENIAN FORESTRY INSTITUTE 

Laboratorij za varstvo gozdov 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenij a 
tel: + 386 01 20078 OO / fax: + 386 01 2573589 

POROČILO O PRESKUSU ŠT.: U2012-006 

Naročnik: 

Opis vzorca: 
Datum prejema vzorca: 
Čas izvajanja preskusa: 
Datum izdaje poročila: 

Namen testiranja: 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Aleksander 
Ratajc, Ljubljanska 13, 3000 Celje, 
odelo Slovenija d.o.o. , Mladen Podvratnik, Tovarniška cesta 12,33 12 
Prebold 
črni bor (Pinus nigra Arnold), ena veja z iglicami 
20. 7. 2012 
13.8.2012 od 9:30 do 11 :00 
23. 8. 2012 
določitev povzročitelja sušenja črnega bora 
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Oliva D. pinea povzroča 
&B. sušico najmlajših borovih 

poganjkov 

Tehnično odgovornost prevzema: 
prof. dr. Dušan Jurc 

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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1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA 
Sušica najmlajših borovih poganjkov se je pojavila v GGO Celje, GGE Žalec, v drevoredu v 
Preboldu na Tovarniški cesti. Drevored je imel 17 dreves črnega bora (Pinus nigra Arnold). 
Inteziteta poškodb je bila srednja (21-30 % poškodovane krošnje). Čas pojava: julij 2012. 

2) REZULTATI, MERITVE 
Na veji so se sušili najmlajši poganjki, kateri so imeli krajše iglice od zdravih iglic. Odmrlo je 
tudi več 3-4 letnih poganjkov. Odmrli poganjki so bili močno zasmoljeni. Odmrle iglice so bile 
sive barve. Iz iglic, pogosteje na vznožju, so skozi periderrn izraščali piknidiji (slika 1). Piknidiji 
so bili množično prisotni tudi na odmrlih poganjkih. V notranjosti piknidijev (slika 2) so se 
razvijali brezbarvni, enocelični konidiji. Starejši konidiji (slika 3) so bili rjavi, drobno 
bradavičasti in deloma dvocelični . Merili so 26,2- 32,3 x 10,4-13,2 ).lm (n = 12). 

Glede na morfološko analizo srno določili povzročitelja sušenja najmlajših borovih poganjkov, 
tj. glivaDiplodiapinea (Desrn.) J. Kicla f. (sin. Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton). 

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE 
Gliva Diplodia pinea je parazit in s ap ro fit. Intenzivnost pojavljanja parazitske oblike je odvisna 
od stresnih dejavnikov kot je suša, pomanjkanje hranil, toča itd. Kot saprofit naseljuje storže na 
tleh in odmrla borova debla, kjer povzroča obarvanje lesa. 

Predlagamo, da poškodovana drevesa opazujete, ker so dovzetna na sekundarne škodljive 
organizme. Drugi ukrepi niso potrebni. 

.. 

Slika 1: Iglica črnega bora in piknidiji glive Diplodia Slika 2: Prerezan piknidij in nastajanje konidijev glive 
pinea Diplodia pinea 
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Slika 3: Zreli konidiji glive Diplodia pinea so lJave 
barve, rahlo bradavičast i in včasih dvocelični. 

5) VIRI 
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Maček J. 2008. Gozdna fitopatologija. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih 
društev Slovenije - Gozdarska založba: 448 str. 
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