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Povzročitelj

Bolezen

Phytophthora ramorum*
in druge vrste rodu Phytopthora

Fitoftorna sušica veji, bolezni
korenin in stebla

Pythium sp.

Padavica sadik in črna noga
pelargonij

Plasmopara obducens

plesen vodenk

2008

Impatiens walleriana

Cylindrocladium buxicola

Pušpanov ožig

2008

Buxus sempervirens

Didymella ligulicola*

Krizantemin ožig

2002

Dendranthema x grandiflorum

Puccinia horiana*

Bela rja krizantem

Melamsora euphorbiae*

Rja na božični zvezdi

Fusarium oxysporum f.sp.
chrysanthemi
Fusarium oxysporum
f. sp. cyclaminis
Fusarium foetens*

Fuzarijska uvelost krizantem

Dendranthema x grandiflorum

Fuzarijska uvelost ciklam

Cyclamen persicum

Thielaviopsis basicola

črna trohnoba korenin

Fuzarijska uvelost begonij

Xanthomonas campestris pv.
pelargonii
Pseudomonas syringae pv.
syringae

* Na listah karantenskih škodljivih organizmov ali EPPO alert listi

Prva najdba
2003

Gostitelj
Rhododendron, Viburnum,
Pieris, Kalmia, Quercus
Različne zelnate trajnice

Dendranthema x grandiflorum
-

2009

Euphorbia pulcherrima

Begonia x hiemalis
Viola tricolor hortensis

-

Pelargoinium in Geranium sp.
Cvetoče lončnice

Bolezni, ki jih povzročajo vrste rodu Phytophthora
Rod Phytophthora združuje več kot devetdeset vrst, med katerimi so številni
gospodarsko pomembni škodljivi organizmi.

So glivam podobni organizmi. Za razvoj potrebujejo vodo. Razmnožujejo se spolno,
z oosporami in nespolno, z zoosporami, ki imajo dva bička in aktivno plavajo.
Okužijo korenine, pa tudi nadzemne dele. Povzročajo različna bolezenska
znamenja: padavico sadik, nekroze na koreninah, klorozo in nekroze na listih,
venenje in sušenje poganjkov, razjede na steblu, odmiranje rastlin.

Foto R. C. Lambe

Foto G. A. Chastagner

Foto Jan Byrne
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Pogoste najdbe vrst rodu Phytophthora v drevesnicah

• Inventarizacija vrst v okrasnih in gozdnih
drevesnicah na Madžarskem, Poljskem, v Franciji,
Španiji, Švici, na Škotskem
• Identificiranih 16 vrst, povprečno navzočih 5 - 9
vrst
• Najpogostejše P. ramorum, P. plurivora, P.
cinnamomi, P. cactorum, P. nicotianae, P.
cambivora, P. hedaraiandra.
• Zaskrbljujoč je visok delež navidez zdravih
rastlin, pri katerih so ugotovili okužbo s
Phytophthora spp.

•Pomemben vir okužb je namakalna voda.

Izolacija in identifikacija vrst rodu Phytophthora

• izolacija iz tkiva na selektivno gojišče
• uporaba vab (rododendronovi listi)
• identifikacija: morfološke značilnosti,
molekulske tehnike

Phytophthora ramorum - Sudden Oak Death
ZDA, Kalifornija, 1995

Lithocarpus densiflorus, ZDA

nekroza z izcedkom (bleeding canker)

Leta 2002 je začela veljati odločba Evropske komisije EU 2002/757/EC
o preprečevanju vnosa in širjenja P. ramorum.

Nekroze z izcedkom – različni povzročitelji
Phytophthora ramorum
Velika Britanija (http://www.forestry.gov.uk)

Phytophthora cambivora
Volčji potok, 2004

Phytophthora cambivora
Ljubljana, 2008

Foto: D. Jurc

Phytophthora
pseudosyringae,
Volčji potok, 2007

P. ramorum na japonskem macesnu (Larix
kaempferi), Velika Britanija, 2009-10
ramorum se je v letu 2010 zelo razširila v
macesnovih sestojih v jugozahodni Angliji, Walesu,
Severni Irski in Republiki Irski
➢ sanitarni posek preko 250.000 m3 hlodovine
➢ P.

http://www.forestry.gov.uk

P. ramorum ima zelo širok krog gostiteljev - preko 100 rastlinskih vrst iz
različnih botaničnih družin.

Nekatere pomembnejše gostiteljske rastline:
Acer pseudoplatanus

Quercus spp.

Rhododendron spp.

Aesculus
hippocastanum

Betula pendula

Magnolia spp.

Castanea sativa

Calluna vulgaris

Syringa vulgaris

Fagus sylvatica

Vaccinium myrtilus

Prunus laurocerasus

Fraxinus excelsior

Viburnum spp.

Nadzor nad boleznijo se je v Sloveniji začel leta 2003 in P. ramorum je bila
ugotovljena že v istem letu na uvoženih okrasnih rastlinah.

Fitoftorna sušica vejic – bolezenska znamenja

Viburnum sp.
Rhododendron sp.

Podobne simptome kot P. ramorum povzročajo tudi druge vrste iz rodu Phytophthora

Phytophthora plurivora
Gostitelji: rododendron, japonski pieris, fotinija, pušpan,
magnolija, bukev, tisa
P. hedraiandra
Gostitelji: . rododendron,
kalmija, brogovita

Phytophthora cinnamomi na različnih okrasnih grmovnicah

• Večjo škodo povzroča v toplejših klimatskih
conah (Avstralija, Španija, Portugalska), pojavlja
pa se tudi v zmernem pasu. Izvira iz Sumatre,
prvotno izolirana iz cimetovca.
• Ima več kot dvesto gostiteljev, med temi številne
kmetijsko pomembne lesnate rastline ter gozdne
in okrasne rastline.
• Simptomi: nekroze na drobnih koreninah in
koreninskem vratu, na nadzemnem delu kloroza,
venenje, sušenje posameznih vej; rastline so
pogosto asimptomatične kljub močno okuženim
koreninam.
• Ena najpogostejših vrst v drevesnicah. Med
lesnatimi rastlinami največ najdb na pacipresah in
klekih.
• Pri nas smo jo ugotovili na sadiki tise in v
rastnem substratu sadik različnih lesnatih rastlin.

Foto: A. Vietmeier

Phytophthora nicotianae na sivki (Lavandula angustifolia)
visok odstotek okuženih rastlin v nasadu na Krasu, 2009

➢ trohnoba korenin in stebla
➢ postopno sušenje poganjkov in odmrtje rastline

Phytophthora alni

• gostitelji: črna in siva jelša
• je medvrstni hibrid
• z vnosom tujerodnih škodljivih organizmov in
njihovo hibridizacijo z domačimi se povečuje
tveganje za nastanek agresivnejših oblik
patogenov

Nekroze s črnim katranastim izcedkom

Ornametirane oospore

Epidemiologija in varstvo

➢ Za razvoj potrebujejo vodo. V tleh se najdlje obdržijo
oospore in klamidospore (do 30 let), micelij in zoospore pa
le nekaj dni.
➢ Na večje razdalje se razširjajo z zoosporami, ki jih
raznaša voda (vodni tokovi, namakalna voda) in z
oosporami (okuženi rastlinski deli, zemlja).

sporangij z zoosporami

➢ Imajo veliko reproduktivno sposobnost in kratek
generacijski čas.

Varstvo:
• izbira ustreznega rastišča (odcedna tla, izboljšanje propustnosti tal),
• ustrezen način namakanja,
• uravnoteženo gnojenje in optimalna oskrba,
• higienski ukrepi,
• sajenje zdravega sadilnega materiala,
• fungicidi na osnovi metalaksila in azoksistrobina.

oospora (P.cactorum)

Drugi povzročitelji pegavosti na listih rododendronov

gliva Cercospora handelii

gliva Colletotrichum fioriniae

Bolezni, ki jih povzročajo patogeni iz rodu Pythium
• Po morfoloških značilnostih in ekologiji podobni rodu Phytophthora
• Bolezenska znamenja: poleganje sejancev, pri starejših rastlinah nekroze na koreninah
in steblu. Podobne poškodbe povzročajo Fusarium spp. in Rhizoctornia spp.
• So talni organizmi in se razširjajo z vodo.
• Črna noga pelargonij prizadene zlasti potaknjence, rjave nekroze se najprej pojavijo pri
dnu stebla in se širijo navzgor, listje porjavi in odpada.
• Varstvo: zdrav razmnoževalni material, higienski ukrepi, razkuževanje substrata,
preprečiti zastajanje vode, proti padavici sadik zalivanje s fungicidi na osnovi metalaksila
in propamokarba.

Plasmopara obducens
povzročiteljica plesni vodenk
•

Leta 2003 so v Veliki Britaniji prvič poročali o škodi zaradi plesni na
vodenkah. Bolezen se je nato hitro razširila po Evropi, ZDA, Kanadi.

•

Pred tem je bila vrsta P. obducens že znana, a se je pojavljala le na
samoniklih nedotikah; sodi v razred Ooycetes in je sorodna peronospori
vinske trte (Plasmopara vitis).

•

Okuži lahko divje in gojene vrste rodu Impatiens (I. walleriana, I. balsamina,
I. noli-tangere…).

•

Pri novogvinejskih vodenkah doslej ni bilo škode.

•

Rastline lahko okuži v vseh razvojnih stopnjah; od okužbe do pojava
bolezenskih znamenj mine 10-14 dni.

Plesen vodenk

Pri mladih rastlinah okužba
zaustavi rast.
Na spodnji strani listov
nastane belkasta plesniva
prevleka in rastlinice
popolnoma propadejo.
Bolezen se prenaša tudi s
semenom.

Plasmopara obducens

V gosti plesnivi prevleki na spodnji strani
listov nastaja na tisoče trosovnikov, ki se
razširjajo s pomočjo vode in ob veliki
vlažnosti kalijo

Plasmopara obducens
Plesnivi listi se sušijo in odpadajo, spodnji deli rastline ogolijo. V odmirajočih listih nastajajo
oospore, ki se lahko dolgo ohranijo v tleh in v naslednjem letu povzročajo okužbe

Oospori v odmrlem tkivu

Varstvo pred plesnijo
vodenk
➢ Preverjanje sadilnega material pri
prevzemu (sejanci, potaknjenci)
➢ Takojšnje izločanje sumljivih rastlin, ker
se lahko bolezen s trosovniki hitro
razširi po vsem rastlinjaku.
➢ Preventivno škropljenje (Ridomil gold
MZ pepite, Quadris).
➢ Na prostem je varstvo s fungicidi
smiselno, če smo z njim začeli
pravočasno, ko so na rastlinah prva
znamenja bolezni. Škropimo na 7-10
dni.
➢ Močno okužene nasade odstranimo;
okuženih rastlin ne kompostiramo.
➢ Na zemljišča, kjer so rasle okužene
vodenke jih naslednji 2 leti ne sadimo.

Pušpanov ožig
povzroča gliva Cylindrocladium buxicola

Pušpanov ožig - bolezenska znamenja:

➢ svetlo-temno rjave pege na listih
➢ črne črtice na steblih
➢ bela plesniva prevleka na spodnji
strani lista (po inkubaciji)
➢ osipanje listov

Cylindrocladium buxicola
•

Glivo so v Evropi prvič odkrili l. 1994 v Veliki Britaniji, po letu 2000 pa se je z
rastlinami za sajenje širila tudi v Belgiji, Nemčiji, na Nizozemskem in drugje.

•

Okuži vse okrasne vrste pušpana in številne sorte, ki pa so različno
občutljive. Za najbolj občutljivo velja sorta B. sempervirens 'suffruticosa‘

•

Gliva se od rastline do rastline širi s cilindričnimi trosi. Prenašajo se z
vodnimi kapljami, tudi z dotiki med oskrbovanjem rastlin, zlasti pri
obrezovanju.

•

Rastline, ki rastejo v gostem sklopu ali v senci so bolj ogrožene, ker se
dolgo ne posušijo. V odmrlih listih, ki padejo na tla so trajni trosi, ki se
obdržijo najmanj štiri leta.

Cylindrocladium buxicola
Rjavenje in osipanje listov rastline
iznakazi.
Grmi se lahko naslednje leto
obrastejo a zaradi sušenja večjih
vej nastajajo vrzeli.

Razvoj bolezni je izredno hiter , če je čas
omočenosti listov dolg:
•
•
•

daljša deževna obdobja (junij)
močne rose od avgusta do oktobra
namakanje s pršenjem

Pogosto bolezenska znamenja niso opazna in se bolezen razmahne šele, ko
so razmere za njen razvoj ugodne.
➢ kupce opozorimo na možnost
pojava bolezni
➢ nove rastline za nekaj časa
osamimo, da se pokaže njihova
morebitna okuženost
➢ odsvetujemo sajenje na senčno
lego in namakanje z oroševanjem

➢ pogosta zamenjava z glivo
Volutella buxi, ki povzroča
podobna bolezenska znamenja

Varstvo pred pušpanovim ožigom
➢ Močno okužene rastline na stalnem rastišču je najbolje odstraniti in uničiti, še zlasti
kadar gre za počasi rastoče občutljive sorte in če ogrožajo sosednje še zdrave. Pri
manj občutljivih sortah, ki hitro rastejo izrezujemo obolele dele grma in sproti
odstranjujemo odpadlo listje.
➢ Pri delu z okuženimi rastlinami upoštevamo higienske ukrepe, kot je razkuževanje
rok in orodja. Vedno najprej opravimo dela pri zdravih rastlinah.
➢ Zgodnje odkrivanje bolezni, ko so okuženi šele prvi listi in posamezni poganjki,
izboljša možnosti za njeno zatiranje. Učinkovito je predvsem preventivno škropljenje,
ki ga je treba skozi rastno dobo ponavljati od maja do septembra.

➢ V Švici so za zatiranje C. buxicola registrirani pripravki na osnovi fludioksonila in
ciprodinila (Switch 62,5 WG v 0,1 % konc.) in na osnovi klorotalonila (Bravo v 0,3 %
konc.)
➢ V državah EU ni registriranih pripravkov za ta namen. Nekatere fungicide uporabljajo
na osnovi posebnih dovoljenj. V praksi omenjajo uporabo aktivnih snovi
penkonazol, prokloraz, azoksistrobin, miklobutanil in druge, ki jih poklicni vrtnarji
uporabljajo v kombinaciji ali samostojno.

Krizantemin ožig – povzročiteljica Didymella ligulicola
Gostitelj: Dendranthema x grandiflorum
Razširja se z okuženimi potaknjenci; vir
okužbe je tudi prst, ki se drži korenin bolnih
rastlin.
Znamenja okužbe so najbolj izrazita ob
cvetenju: okuženi cvetovi se zlepijo, socvetja
gnijejo in se povesijo. Pri dnu stebel in ob
kolencih nastanejo nekroze, listi porjavijo in
zgnijejo.

Vir: aarhiv CSL

Pri nas prvič najedena leta 2002.
Domnevamo, da je prišla k nam z okuženimi
potaknjenci. Na teh je okužba skrita
(latentna) in je z vizualnim pregledom pošiljk
ne moremo odkriti.
Varstvo: zdrav sadilni material, higienski
ukrepi, kolobar.

Vir: arhiv CSL

Puccinia horiana – povzročiteljica bele rje na krizantemah

Bela rja na krizantemah

(Vir: arhiv CSL)

Gostitelji: Dendranthema x grandiflorum, Chrysanthemum sp.

Na zgornji strani mladih listov se pojavijo rumene pege, na
spodnji pa belkaste bradavice, kjer nastajajo trosi (teliospore
in bazidiospore). Močno okuženi listi porjavijo in odpadejo.

Ležišča trosov na spodnji

Bolezen se širi z okuženimi potaknjenci in cvetjem. strani lista (Vir: arhiv CSL)
Razširjena je v večini Evropskih držav. Učinkoviti predvsem
preventivni ukrepi. Škropljenje s fungicidi na osnovi diazolov
in triazolov (Quadris, Topas, Duaxo).

Rja na božični zvezdi - povzročiteljica Melamsora euphorbiae
• Gliva okuži različne vrste mlečkov.
• 2006 izbruh bolezni na božični zvezdi, uvrstitev na EPPO
alert listo
• Simptomi: nekroze na zgornji strani lista, urediji z oranžnimi
skupki trosov na spodnji strani

• Trose raznašajo zračni tokovi, gliva se razširja tudi s
trgovanjem z okuženimi rastlinami

V. Talgo

P39309
V. Talgo

Bolezenska znamenja na božični zvezdi

Rja na vrtnem mlečku

Fuzarijsko uvelost krizantem
povzroča Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi

▪ Gostitelj: Dendranthema x grandiflorum
▪ Znamenja bolezni: venenje, rumenenje listov, sušenje
posameznih poganjkov, okrnela rast
▪ Gliva okuži korenine in se širi po prevodnem sistemu

▪ Trajni trosi (klamidospore) so odporni na mraz in
izsuševanje, v tleh se ohranijo več let
▪ Bolezen se širi z okuženimi potaknjenci in
kontaminirano zemljo

T. Creswell

Fusarium oxysporum
Gliva ima več tipov (t. i. forme specialis), ki so
specializirani na posamezno rastlinsko vrsto.
Ciklame okuži F. oxysporum f. sp. cyclaminis

Hebe

Foto www.isip.de

Posebna oblika te glive okuži hebe.
V Evropi se pojavlja od leta 2000.

F. oxysporum f. sp. cyclaminis
Gostitelj: Cyclamen persicum
Znamenja bolezni:listi rumenijo in venijo,
rdečerjavo obarvana prevodna tkiva v koreniki.

Širjenje bolezni: latentno okužene mlade
rastline, odmrli ostanki okuženih rastlin, prenos
trosov z rastline na rastlino.
Na jakost bolezni vpliva temperatura (optimum
28 0C).
Varstvo pred boleznimi, ki jih
povzroča gliva Fusarium oxysporum:

• zdrav sadilni in razmnoževalni
material
• sanitarni ukrepi, ki zmanjšajo
infekcijski potencial glive
• uporaba nitratnih oblik dušičnih
gnojil
• ustrezni rastni substrati in pH
• zalivanje s fungicidi le delno
učinkovito

Fusarium foetens
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

skupki makrokonidijev

Izvor bolezni ni znan.
Gliva prvič odkrita na Nizozemskem l.
2000 in l. 2003 opisana kot nova vrsta
F. foetens, sorodna vrsti F.oxysporum.
Gostitelj: Begonia x hiemalis.
Gnitje spodnjega dela stebla, rumenenje
in venenje.
Na odmirajočem tkivu nastajajo skupki
makrokonidijev svetlo marelične barve
in mikrokonidiji.
Nastanejo tudi klamidospore, ki
omogočajo daljše preživetje v tleh.
Razširja se po zraku, z vodo, dotikom,
okuženimi rastlinami in deli rastlin.
Zatiranje je težavno; predvsem je
pomembno preprečevanje vnosa in
higiena.

Thielaviopsis basicola

CSU extension

▪ Gostitelji: ciklama, gerbera, božična zvezda, mačeha, verbena, številne

lesnate okrasne rastline
▪ Bolezenska znamenja so nespecifična, podobna kot pri drugih boleznih
korenin: venenje, kloroza, deformacije in odpadanje listov, zastoj v rasti

Thielaviopsis basicola
Okužene korenine so črne – črna trohnoba korenin.
Povzročitelja prepoznamo po značilnih fragmentiranih
klamidosporah.
Bolezen pospešujejo zmerne temperature (13- 17 0C),
visoka vlaga in bazična reakcija tal.
Varstvo: preventivni ukrepi, higiena, preverjanje okuženosti
in razkuževanje rastnega substrata
V ZDA registrirani fungicidi z aktivno snovjo tiofanat-metil in
fludioksonil za zatiranje T. basicola pri cvetočih lončnicah

Klamidospore v
notranjosti korenine

W. Heller

Bakterijske bolezni
Glavni povzročitelji so patogene bakterije iz rodov Erwinia, Xanthomonas in Pseudomonas

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii:
Gostitelji: Pelargoinium in Geranium sp.
• Širjenje z vodnimi kapljami, kontaminiranim orodjem, belo muho
• Bolezenska znamenja: sprva drobne vodenaste pege, nato temne pege z ostrim
robom, okrogle ali klinaste oblike. Gliva iz listov pride v prevodni sistem in povzroči
postopno venenje cele rastline.
• Varstvo: higiena, razkuževanje orodja, zdrav sadilni material od zanesljivih
dobaviteljev.

www.greenhousegrower

Pseudomonas syringae pv. Syringae:
• podobna bolezenska znamenja: vodenaste pege, nato temne nekroze, ki se združujejo
v večje lise nepravilnih oblik, listi rumenijo, vendar ne venijo in ne odpadajo.

Ralstonia solanacearum
• karantenska bakterija
• povzroča rumenenje in veneje
listov, gnitje stebel, propad
rastline, ni peg na listih
• izredno veliko število
gostiteljev (270 vrst)
• različne rase, za nas
pomembna rasa 3, ki okuži
Solanaceae; prestrežbe
bakterije na jedilnem krompirju
• možnost vnosa s potaknjenci
pelargonij
USDA

• varstvo: primarnega pomena
je higiena, odstranjevanje
okuženih rastlinskih ostankov,
razkuževanje orodja (noži za
rezanje potaknjencev), uporaba
substrata, ki ne vsebuje zemlje.

