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Za začetek … 

Oddelek za varstvo rastlin (KIS) 

- Agrobakterije na vinski trti 

- EU preiskave (karantenske bakterije na krompirju) 

 

SN 2017: bolezni na soji 

 

Skupina: 

Metka Žerjav – glive 

Irena Mavrič Pleško – virusi 

 

www.kis.si 

janja.lamovsek@kis.si 

 

 

 

 

 

http://www.kis.si/
mailto:Janja.lamovsek@kis.si


FIŽOLOV OŽIG  
• Colletotrichum lindemuthianum 

• klični listi: temno rjave, črne pege 

• Prenos trosov na stebelca, liste, stroke 

• Prenos s semenom 

 

 
Temno rjave pege 

Ugreznjene pege 
Sredina rjava 
Rob rdečkast in dvignjen 
„vžgane v tkivo“ 

Foto: Meta Zemljič-Urbančič 



FIŽOLOV OŽIG  
• Gliva prezimi na okuženih rastlinskih 

ostankih 

• Spomladi požene micelij v rastlino 

• Listi: vodene pege, ki potemnijo 

• Stroki: v vdrtih pegah se tvorijo trosi, ki 
so sposobni kaliti v 6-9 h ob ugodnih 
pogojih 

 

• Optimalni pogoji: 16-18 °C, >95 % 
r.z.vlaga 

• Razmah bolezni običajno avgusta 
(jutranje rose) 

 Foto: Meta Zemljič-Urbančič 



Fižolov ožig  

Varstvo: 
– Setev zdravega semena 
– Uporaba odpornih sort 
– Odstranjevanje/uničenje ostankov obolelih rastlin 
– Kolobar: 2-3 letni 
– V mokrem vremenu (omočeni listi) ne opravljamo del v posevku 

 

• Fungicidi:  
– Baker v obliki bakrovega oksiklorida (Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 

WP) 
– Ciprodinil + fludioksonil (Switch) 

 



PEPELASTA PEGAVOST FIŽOLOVIH STEBELC 

• Macrophomina phaseolina 
 

• Posivelost stebel in predčasno odmiranje fižola 

• Okužuje >500 vrst (soja, sončnice, koruza, idr.) 

 

• Bolezen toplejših območij 

• Višje poletne T  (gliva ljubi T med 28 in 35 °C) 

• Setev okuženega semena 

• Širi tudi s sklerociji, vodo in vetrom 

 

• Sušenje – zmanjšan 
pretok vode in hranil 

• Manjši pridelek zrnja 
 

Sklerociji – 
preživetvene 
strukture (>2 leti 
v suhih tleh) 

Foto: Metka Žerjav  



PEPELASTA PEGAVOST FIŽOLOVIH STEBELC 

• Fungicidi niso učinkoviti 

• Pazimo na sušni stres (stres pospešuje razvoj 
bolezni) 

• Gnojenje z organskimi gnojili (zmanjša aktivnost 
sklerocijev) 

• Kolobar (vsaj 2 leti ne sadimo občutljivih 
rastlinskih vrst) 

• Odstranjevanje in uničevanje okuženih rastlin 
 

V SLO našli na soji, fižolu, konoplji in papriki 

• Sušenje – zmanjšan 
pretok vode in hranil 

• Manjši pridelek zrnja 
 

Sklerociji – 
preživetvene 
strukture (>2 leti 
v suhih tleh) 

Foto: Metka Žerjav  



Virusi na fižolu 

• CMV, BYMV, BCMV, BCMNV 

• Znamenja MOZAIKOV na listih, odpadanje cvetov, manjši in 
iznakaženi stroki, motnje rasti, nekroze, sušenje rastlin 

 

• Prenos s semenom 

• Listne uši – prenašalci virusov  



• Znamenja mozaika 

• Deformacije, nagubanost listov 

• Zastoj v rasti 

• Kasnejše zorenje, manj strokov, manj 
semen (izpad lahko 50 %) 

• Nekateri izolati: > 30 °C propad cele 
rastline 

• Znamenja okužbe z BCMNV so 
podobna 

BCMV - Bean common mosaic virus  
VIRUS NAVADNEGA MOZAIKA FIŽOLA 

BCMNV- Bean common mosaic necrosis virus 
VIRUS NAVADNEGA MOZAIKA IN NEKROZE FIŽOLA Foto: Irena Mavrič Pleško 



BCMV 

• Močnejša znamenja ob 
sočasni okužbi z dvema 
ali več različnimi virusi 

• V Evropi bolj razširjen 
BCMV kot BCMNV 

 

• Prenos: listne uši in 
mehansko  

 

• Varstvo: odporne sorte, 
zdravo seme 

 
Foto: Irena Mavrič Pleško 



BYMV 
Bean yellow mosaic virus 

Foto: Irena Mavrič Pleško 



CMV 
Cucumber mosaic virus 

• CMV prenašajo listne uši, med 
njimi tudi Myzus persicae, Aphis 
gossypii, Aphis fabae…. 
 

• Okužuje cca 800 gostiteljskih 
rastlin iz 70 družin, prenaša pa ga 
cca 75 vrst listnih uši. 
 

• Poleg fižola so gostiteljske 
rastline med vrtninami tudi 
paradižnik, paprika, bučke, buče, 
peteršilj, zelena, … 

fižol 

kumare 

paprika 

paradižnik 

Foto: Irena Mavrič Pleško 



Mastna fižolova pegavost 
• Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 

• Najbolj pogosta bakterijska bolezen fižola 

• Prenaša s semenom 

• ŠO ni pod nadzorom 

 Svetlozelene pege 
Masten madež, sušenje 

Na spodnji strani 
viden bakterijski 
izloček 

Sušenje peg in združevanje 
Listje se suši in odpada 

Zrnje mastno rjavo  

Foto: Janja Lamovšek 



Foto: Janja Lamovšek 



Navadna bakterijska pegavost fižola 

• Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

• X. fuscans subsp. fuscans 

• Stročnice: kitajski fižol, mungo, dolga vigna, adzuki fižol 

 

• Nadzorovan ŠO (na seznamu KŠO do 14. dec.2019) 

 

• Ena najpomembnejših gospodarskih bolezni na fižolu (v svetovnem merilu): 20-40 % 
izgube 

• Prenaša s semenom 

 

 



 

 

Navadna bakterijska pegavost fižola 
Manjši vodeni madeži 
Ožgana listna površina 
Rumenkasta obroba 
Nekrotične lezije 
 

Foto: Janja Lamovšek 



Navadna bakterijska pegavost fižola 

 

 

Foto: Janja Lamovšek 



 

 

Foto: Janja Lamovšek 



Vodeni madeži 
Temne rdečerjave okrogle lezije 
Rahla ugreznjenost 

Foto: Janja Lamovšek 



Madeži na semenski ovojnici 
Zgrbančenje zrnja 
Slabša kaljivost 
 
 

Odsotnost bolezenskih  
znamenj ne pomeni tudi  
odsotnost bakterije! 
 



Navadna bakterijska pegavost fižola 

Okužena sadika 

Okuženo seme 

Sistemska okužba 

Odmiranje ksilema 

Preživetje na  

rastlinskih ostankih 

Prodiranje v tkivo gostitelja 

Okužba listov in  

prevodnih tkiv 

Razvoj lezij  

na listih 

Prodiranje v 

steblo in  

korenine 

Širjenje z dežjem,  

vetrom, neurja, namakalna voda, žuželke, orodje, …. 

Črna žilavka 
(Xanthomonas campestris 

pv. campestris) 

Preživetje v tleh: tudi > 2 leti 
 
Gostiteljske plevelne vrste:  
bela metlika, srhkodlakavi ščir, pasje 
zelišče, pelinolistna ambrozija, 
navadna kostreba 
 
 



Navadna bakterijska pegavost fižola 

• Izpad pridelka:  

– visoka temperatura (28-32 °C) in rel.z.vlaga (> 80 %) 

• Zmanjšana kaljivost 

• 1 okuženo seme med 10 000 semeni 

• Latentno okuženo seme (preživetje v semenu dlje kot ž.d. 
semena) 

 



Navadna bakterijska pegavost fižola 

• Širjenje na dolge razdalje z okuženim semenom (naravna pot 
širjenja je kratka) 

• V posevku okoli mesta okužbe v premeru >8m 

• Pleveli (vir 2° okužb) 

 



Preventivni ukrepi 

• Certificirano seme oz. zdrav semenski material 

• Uporaba odpornih/tolerantnih kultivarjev 

• Kolobar: 3-letni 

• Odstranjevanje plevelov  

• Globoko zaoravanje rastlinskih ostankov  (najmanj 15 cm) 

• Izogibamo se strojnim in ročnim posegom na posevku takoj po 
dežju (omočenost listov) 

• Higiena strojev in opreme (r. ostanki, seme, prst) 

 

 

 



Fitosanitarne zahteve 

Veljajo za semenski material. 

• RPL 

a) Izvira iz območij, za katera je znano, da NISO okužena z Xaph 
- Pregled posevka med vegetacijo (fitosanitarni inšpektor, f. preglednik) 

b) Laboratorijski test negativen 

 

 



Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli 
 

Xanthomonas fuscans 
subsp. fuscans 

 

Recommended for 
the RNQP status - 
based on data. 

Zero tolerance 
approach, based on 
visual examination or 
testing. 

(a) The seeds originate in areas known to be free from 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli;  
or 
(b) The crop from which the seed was harvested was inspected at 
appropriate times during the growing season and found free from 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli; 
or  
(c) A representative sample of the seeds has been tested and 
found free from Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli in these 
tests. 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli na Phaseolus vulgaris (Direktiva 2002/55/ES-trženje 
semena zelenjadnic): 
Nadzorovan nekaratnenski škodljivi organizem (od 14.12.2019) 

UREDBA (EU) 2016/2031 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o  ukrepih varstva pred  škodljivimi organizmi 
rastlin,  spremembi uredb (EU)  št.  228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES.  
»Pametnejša pravila za bolj varno hrano« 
 

Letošnja novost 



 

      

Pogled v preteklost… 



Fižolova bakterijska uvelost  

• Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens 
• Pri nas še ni znana 

• Prenaša s semenom 

• Zelenkaste do rdečerjave pege na lstih 

• Uvelost listov (papirnato suhi) 

• Prevodni sistem porjavi 

• Zrnje: rumene pege, obarvanja, zgrbančenje 

 

 



Fižolova bakterijska uvelost  



Zaključne misli… 

• Podnebje se spreminja – bolezni/populacije patogenov se 
spreminjajo; prihod novih ŠO 
 

• Zdravo seme 
– Certifikat ni zagotovilo, je pa osnova 
– Pazimo pri uvozu semen iz toplejših pridelovalnih območij (bakterije) 

 

• Pridelava jedilnega (merkantilnega) fižola brez nadzora (možne 
težave za pridelovalce semenskega materiala) 



Zahvala 

• Miša Pušenjak 

 

• Metka Žerjav 

• Irena Mavrič Pleško 

• Drago Žitek 

• Neja Marolt 

• Barbara Grubar 


