


VODA!  
(mokre rastline ali tla, visoka vlažnost, slabo kroženje zraka) 

oslabljene ali 
poškodovane 

rastline 

nekateri so 
gostiteljsko 
specifični, drugi ne 

gostitelj patogen 

okolje 

bolezen 



RASTLINSKI BOLEZENSKI TRIKOTNIK 

OKOLJE OKOLJE OKOLJE 

OKOLJE OKOLJE 

 
Z manipulacijo 
posameznih 
komponent trikotnika 
ali njihovih kombinacij 
lahko vplivamo na 
obseg bolezni in škodo 

 



Trosovnik in zoospore 
glive Phytophthora sp.  
 
Gibljejo se lahko le po 
vodnem filmu! 

Patogen 

• omogoča sproščanje spor iz trosišč 

• vektor kužila (trosi, bakterije, virusi);  

• omogoča kalitev trosov, razmnoževanje 
bakterij, prodor v rastlino in okužbo;  

• od proste vode na površju rastlin in visoke 
zračne vlage je povsem odvisen dokler ne 
okuži rastline, 

• potem jo jemlje njej – porušitev vodne 
bilance rastlin! 



Črna žilavka kapusnic 
Xanthomonas campestris pv. campestris 

Okužuje le prek hidatod- kapljice vode! 



OKUŽBE POVEČUJEJO 
TRANSPIRACIJO RASTLIN! 

Pepelovke oz. pepelaste plesni 

Pomankanje vode ob hkratni okužbi rastline 
s patogenom lahko povzroči velike izgube 
(traheomikoze, traheobakterioze, rje,… ) 



Fuzarijska uvelost paradižnika 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 



Verticilijska uvelost  
Verticillium spp. 



Padavica sadik 

Zakrnela rast 

Gnitje korenin 

NAMAKANJE: KDAJ, KAKO, KOLIKO? 
 

Prekomerno zalivanje je zelo pogosto! 

• Posledice prekomernega zalivanja so: 

• zmanjšana rast korenin in posledično nadzemnega dela;  

• povečana občutljivost za bolezni in škodljivce;  

• pospešuje razvoj žalovalk in nekaterih bolezni, 
predvsem padavice sadik; 

• pojav plutavosti na rastlinah; 

• preveč ali premalo vode v tleh povzroči pri rastlinah 
stres; 

• rastline, ki so doživele sušni stres, so dovzetnejše za 
okužbo z glivami Verticillium spp. 

 Pri zelnatih rastlinah povzroča presežek vode propadanje oz. 
gnitje korenin. To je v povezavi z kopičenjem nitrilov in 
drugih strupenih snovi, ki jih tvorijo anaerobni organizmi v z 
vodo zasičenih tleh, delno pa z neposrednim delovanjem 
saprofitskih bakterij in gliv, ki začno razgrajevati 
poškodovano koreninsko tkivo.  

 



10 Substrat vpliva na zastajanje vode Plutavost – paradižnik 

Posledice presežka vode 



Plutavost na listih paradižnika kot posledica presežka vode 
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Zastajanje vode in vpliv na rast in razvoj paprike 



PREVEČ PREMALO 

Znamenja presežka in 
pomanjkanja vode na 
rastlinah so si zelo podobna 
– pregled korenin! 

Rumenenje najmlajših listov 



Žalovalka (Sciaridae) 

Muha slanarica (Ephytridae) 

Ličinki žalovalke 

• Ličinke žalovalk lahko 
močno poškodujejo mlade 
korenine sadik; potencialna 
vdorna mesta za patogene; 

• Ličinke muh slanaric se 
prehranjujejo z algami; 

• Potencialne prenašalke 
patogenov 

 

 

Rast alg 



• Povzročajo jih patogene glive in bakterije, ki 
okužujejo predvsem podzemne organe in 
koreninski vrat. 

• Simptomi so opazni na nadzemnem delu 
(zmanjšana rast, kloroza, venenje in sušenje) 

• Ohranjajo se v tleh v obliki različnih preživetvenih 
struktur (sklerociji, klamidospore, oospore,…), kot 
saprofiti na organskih ostankih ali pa na samoniklih 
rastlinah (plevelu). 

• Njihova škodljivost je pogosto povezana z 
zastajanjem vode v tleh in oslabljenostjo rastlin 
zaradi stresa in poškodb. 

• So gostiteljsko specifični (Sclerotium cerpivorum, 
Plasmodiophora brassicae, Fusarium oxysporum f. 
spp. idr.); 

• ali pa polifagi (Sclerotinia sclerotiorum, S. minor, 
Pythium spp., Rhozoctonia solani, R. violacea, 
Thielaviopsis basicola, Verticillium spp. idr.) 

 

 

Sclerotinia sclerotiorum 

Plasmodiophora brassicae 
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• V rastline prodirajo prek korenin, lenticel ali 
raznih ran. 

• Njihovo aktivnost pogosto stimulirajo 
koreninski izločki (specifično ali nespecifično) 



• Ni nujno, da povzročijo propad rastlin; njihova rast je lahko le okrnjena oz. 
zavrta – odvisno kdaj so bile okužene. 

Thielaviopsis basicola – črna koreninska gniloba 
(POLIFAG) 



Plasmodiophora brasicae – golšavost kapusnic 

ohranja se do 20 let 



Sclerotium cerpivorum – bela gniloba čebulnic 

ohranja se 10 do (15) let 



Fuzarijska uvelost paradižnika 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 



Sclerotinia sclerotiorum– bela ali zrnata gniloba 

ohranja se do 8 let 



Verticilijska uvelost  
Verticillium spp. 



Rhizoctonia solani 



Rhizoctonia violacea – vijoličasta morilka korenin 



• Sivo plesen (Botrytis cinerea) uvrščamo v skupino 
tako imenovanih parazitov šibkosti in ran. 

• Okužuje samo oslabele in poškodovane rastline. 

• Okužbe močno pospešuje slaba osvetlitev in velika 
vlaga. 

• Na solati pozroča večjo gospodarsko škodo, ko so 
dnevi krajši,  je oblačno vreme in zelo vlažno. 

 

 




