


 Okužuje rastlinske vrste iz družine Rosaceae. Od 
gospodarsko pomembnih rastlin okužuje 
koščičarje (višnja, marelica, breskev, nektarina, 
sliva, češnja, višnja, mandelj) in pečkarje (jablana, 
hruška, kutina)-specializirana forma. 

 Občutljivejše sorte češenj: Nordwunder, Van, 
Burlat, Merton Glory,… in višenj: Lotovka, 
Heimanov rubin,… 

 Gliva lahko prodira v še zaprt cvet, ko se začnejo 
kazati cvetni listi, kot tudi med cvetenjem in po 
njem. 

 Če je med cvetenjem deževno vreme so razmere 
za okužbo zelo ugodne, če pa je med cvetenjem 
sončno in suho, gliva skorajda ne okuži cvetov 
(izločanje snovi, ki zavirajo kalitev trosov).  

 

 



• Okužba zaprtih cvetov je izjema, okužba 
odprtih pa pravilo.  

• Najprej se okuži brazda, ki takoj počrni, nato 
pa pride tudi do okužbe prašnikov in 
notranje strani cvetnih listov.  

• Prek cvetnega peclja doseže micelij glive 
vejico in prek nje druge cvetove. Micelij, ki 
raste v vejicah izloča toksine, ki povzročijo 
odmiranje poganjkov.  

• Tako nastane bolezensko znamenje odmrlih 
mladih poganjkov in vejic, iz katerih se cedi 
smolika.  

• Na odmirajočih cvetnih delih in zelenih 
plodičih nastanejo siva ležišča trosov.  

 



Na odmirajočih cvetnih delih in zelenih plodičih nastanejo 
siva ležišča trosov. 



• Gliva lahko okuži tudi ranjene zoreče 
plodove.  

• Na površju plodičev nastanejo belo 
sivkaste bradavice– ležišča nespolnih 
trosov. Ti lahko širijo okužbo plodičev. 

• Okuženi plodovi pogosto mumificirajo 
(sadne mumije) 

• Posušeni deli ostanejo na rastlini tudi 
prek zime (vir okužb). 

 

 

• Če se okužba izvrši na številnih cvetovih 
drevesa je prizadetih mnogo poganjkov 
ter se zato drevo izčrpa. Če si sledijo 
okužbe več let zapored, drevo naposled 
propade.  

 

 



 Gliva prezimi v obliki micelija na drevesu v odmrlih cvetnih 
delih in poganjkih ter sadnih mumijah.  

 Trosi se začnejo tvoriti v razmerah visoke vlage, še ko je drevo v 
fazi mirovanja (februar). 

 Z dežjem, vetrom in žuželkami trosi dospejo na cvetne organe, 
kjer pri zadostni vlažnosti kalijo in izvršijo okužbo.  

 



 Obseg bolezni je neposredno povezan s količino 
dežja v času cvetenja in količino kužila. 

 Bistven preprečevalni ukrep proti cvetni moniliji 
je odstranjevanje okuženih poganjkov in sadnih 
mumij. Bolne poganjke moramo odrezati 20 cm 
pod mejo med odmrlim in zdravim delom.  

 Odrezane veje in poganjke moramo takoj sežgati. 

 Cvetno monilijo lahko uspešno omejimo z 
uporabo priporočenih fitofarmacevtskih sredstev 
(a.s. tebukonazol, difenkonazol, prokloraz, 
fenheksamid, tiofanat-metil, iprodion, ciprodinil). 

 V deževnih letih škropimo dvakrat (30 in 60% 
odprtih cvetov). V tujini pri občutljivih sortah 
priporočajo tudi škropljenje v balonski fazi. 

 Pri enkratnem škropljenju nanesemo fungicid na 
začetku polnega cvetenja ali pred napovedanimi 
obilnimi padavinami. 



 Gre za parazita šibkosti, ki okužuje le oslabele in 
poškodovane rastline. Bakterija izloča toksin, 
siringamicin, ki povzroči odmrtje rastlinskega 
tkiva. 

 Dejavniki ki povečujejo dovzetnost za okužbo: 

 peščena in ilovnata tla 

 pomanjkanje hranil, neustrezen pH tal 

 zimska rez in ostale mehanske poškodbe 

 zimska zmrzal in spomladanske pozebe: bakterija 
omogoča tvorbo kristalizacijskih jeder, tako da 
voda zmrzne pri višjih temperaturah; ledeni 
kristali poškodujejo rastlinske celice; bakterija se 
prehranjuje na poškodovanem  in odmirajočem 
tkivu. 

 

 



• Najbolj opazna znamenja so 
rakaste rane, smolika (gumoza) 
in odmiranje vej in poganjkov. 

• Smolika se v velikem obsegu 
pojavlja na robovih ran. 

• Rakaste rane so navadno 
podolgovate, vendar lahko 
obročkasto zaobjamejo celotni 
poganjek, vejo ali deblo, ki 
nato propade. 

• Kambij je razbarvan in odmrl. 

• Rastline so najbolj občutljive 
do 3 leta starosti. 

 



• Z začetkom rasti se populacija bakterije 
zmanjša in okoli rakastih ran se začne 
tvoriti kalus. 

• Odmiranje okuženih brstov v rozetah se 
navadno prične v februarju, najprej na 
spodnjem delu spodnjih vej, z leti pa se to 
razširi tudi na  višje ležeče veje.  

• Propadajo tako cvetni kot listni brsti. 
Rakaste rane se pojavijo redko in so 
manjše, opaziti pa je smolenje.  

 



• Če brsti odženejo, poganjki navadno kmalu 
propadejo. 

• Ponavljajoče propadanje brstov lahko 
privede do nepravilne rasti drevesa, včasih 
do fasciacije (zraščenosti). 

 



• Če so okuženi cvetovi, propadejo celi cvetni šopi, 
skupaj z listi. 

• Če je takoj po cvetenju vlažno in hladno vreme 
pride do lokalnih okužb listov. Pojavijo se 
okroglaste nekrotične pege, ki izpadajo in so 
pogosto obkrožene z rumenim obročem. 

• Pogosteje jih najdemo na robovih listov; ti se 
cefrajo in zvijajo. 

 



• Plodovi so okuženi občasno.  

• Na njih se pojavijo čokoladno rjave, mokre pege, 
obkrožene z temnozelenim vodenim tkivom. 

• Kasneje so pege globoko udrte in temnejše 
barve. 

• Do pogostih okužb stebel pride na mestih, kjer 
veje izraščajo pod ostrim kotom. 



Populacija bakterije se 
poveča za 10-100x; 

Propadanje cvetnih  in 
listnih šopov ter 

poganjkov, smoljenje 

Lokalne okužbe 
listov, plodičev in 
zelenih poganjkov 

Bakterija živi kot 
epifit na  zelenih 

delih; pred 
odpadanjem listov se 

populacijo zopet 
močno poveča 

V deževnem in 
vetrovnem vremenu 

pride do močnih 
okužb prek listnih 
brazgotin in ran 

Kolonizacija popkov 
in njihovo 

propadanje; okužbe 
prek  ran  zaradi rezi 

in  nizkih temperatur; 
rakaste rane 



 Obseg bolezni je neposredno povezan s količino dežja v 
času odpadanja listja, nizkih temperatur in količino kužila. 

 POSREDNI UKREPI: 

 Nekatere sorte so bolj dovzetne za okužbo  (Van), druge 
odpornejše (Kordia , Regina). 

 Izbira pravilne lege in tal za zasnovo sadovnjaka 
(izogibamo se vlažnih leg s pogostimi pozebami, odcedna 
tla s primernim pH,…). 

 NE saditi novih dreves med stara in takoj po saditvi ne 
prikrajšujemo poganjkov (vsaj teden dni brez dežja!) 

 Rastlinska higiena v mladih nasadih in varstvo dreves  še 
preden zarodijo. 

 NE gnojiti pozno v vegetaciji  in z velikimi odmerki dušika 
– neolesenelost poganjkov, ki so podvrženi pozebi. 

 Beljenje stebel in spodnjih vej. 

 Izogibanje mehanskim poškodbam. 

 



 POSREDNI UKREPI: 

 Izogibati se rezi v času mirovanja in vlažnem 
vremenu → → POLETNA REZ. 

 Odstranjevanje in SEŽIGANJE rakavih in suhih 
vej. 

 Dobra oskrba s hranili in vodo, da preprečimo 
strese in ohranjamo vitalnost rastlin. 

 Odstranjevanje samoniklih Prunus vrst v 
bližini sadovnjaka. 

 Varstvo pred ostalimi boleznimi (cvetna 
monilija, luknjičavost koščičarjev, češnjeva 
listna pegavost,…), ker te zmanjšujejo 
vitalnost dreves. 

 

Češnjeva listna pegavost 



 NEPOSREDNI UKREPI: 

 Uporaba bakrovih pripravkov jeseni v času 
odpadanja listja – preprečimo okuževanje prek 
listnih brazgotin; dodamo ogrščično olje. 

 Vlažno in vetrovno jesensko vreme pospešuje 
okužbe. 

 In spomladi pred začetkom vegetacije – 
zmanjšanje populacije bakterije – tako 
preprečujemo predvsem sekundarne okužbe 
listov, plodičev in zelenih poganjkov ter 
zmanjšamo epifitno populacijo na zelenih 
delih. 

 

 



 Okužuje vse vrste koščičarjev (Prunus spp.), 
vendar je škoda zaradi nje največja na češpljah, 
včasih višnjah in breskvah. 

 Prve okužbe so zgodnje in se lahko izvršijo že v 
času brstenja, včasih celo fazi mirovanja. 

 Za okužbo je pomembna predvsem omočenost 
rastlin, manj temperatura.   

 Gliva je aktivna med 2 in 30 °C.  

 Pri 2 °C je potrebna približno 24-urna 
omočenost, pri 25 °C pa 6 ur. 

 Gliva okužuje brste, poganjke, veje, cvetove, 
liste in plodove. 

 Okužuje tudi okrasne rastline (npr. lovorikovec) 

 

 

 



• Na listih sprva nastanejo drobne okrogle 1-2 
mm velike rdečkasto rjave pege. V ugodnih 
razmerah so lahko tudi večje. 

• Pege se posušijo in navadno izpadejo. Listi 
dobijo videz kot bi bili prestreljeni s šibrami.  
Bolj so okuženi spodnji listi, vršički manj. 

• Okuženi so lahko tudi peclji cvetov, plodičev 
in listo, kar povzroči njihovo odmiranje. 

 

 



• Močno preluknjano listje začne sredi poletja 
odpadati. 

• Okuženi so lahko tudi plodovi. Močno 
okuženi odpadejo, manj celo dozorijo, vendar 
so deformirani. 

• Gliva okužuje tudi poganjke, kjer nastanejo 
rjave, udrte podolgovate pege – iz njih se 
cedi smolika. V njih gliva tudi prezimuje. 

 

Breskev 



 Gliva prezimi v okuženih brstih, poganjkih, sadnih 

mumijah, ostankih pecljev, smoliki v obliki micelija ali 

trosov. 

 Trosi so zelo trdoživi in lahko preživijo v dormantnem 

stanju več mesecev. 

 Zgodaj spomladi se na okuženih deli začnejo tvoriti 

nove trosi, ki jih dež spira do drugih brstov in jih 

okužuje. Zgodnje okužbe so možne tudi v času 

mirovanja! 

 Bolezen povzroči največ škode, če je v času brstenja in 

odganjanja hladno in mokro vreme, pa tudi kasneje v 

obdobjih z več dežja. 

 V času odpadanja listov gliva okužuje prek listnih 

brazgotin. 

 



 Izrezovanje okuženih in posušenih poganjkov. 

 Uporaba bakrovih pripravkov jeseni v času 
odpadanja listja – preprečimo okuževanje 
prek listnih brazgotin; dodamo ogrščično 
olje. 

 Spomladansko škropljenje z bakrovimi 
pripravki do faze mišjega ušesa. 

 Za tretiranje v času vegetacije ni 
registriranega nobenega pripravka; na to 
bolezen delujejo tudi fungicidi, ki so 
registrirani za cvetno monilijo in češnjevo 
listno pegavost. 

 

 



 Gliva okužuje samonikle in gojene  rastlinske 
vrste iz rodu Prunus. Bolezen je gospodarsko 
pomembna na češnji in višnji. 

 Je pogosta bolezen in lahko v deževnih letih 
povzroči občutno gospodarsko škodo. 

 V mokrih letih lahko pride do razlistanja 
(defoliacije) že sredi poletja. 

 Posledice predčasnega odmeta listov so: 

 brsti se ne oblikujejo do konca 

 poganjki do zime ne olesenijo in radi pozebejo 

 slabši cvetni nastavek - manjši pridelek 

 alternativna rodnost 

 

 

 

 



• Konec maja ali v začetku junija se na zgornji 
strani listov pojavijo majhne purpurne pege  
(1-3mm) brez izrazitega roba. Pege se med 
seboj združujejo. Včasih pege tudi izpadejo. 

• Na spodnji strani peg se oblikujejo belkasta 
ležišča nespolnih trosov. 

• Okuženi listi hitro rumenijo in hitro odpadajo. 
Listi so popolnoma rumeni, razen okoli peg, 
kjer ostanejo zeleni (pisanost listov).  

 

 

 

 

Okužbe plodičev so 
redke in zanemarljive 

tvorba etilena! 



 Gliva prezimi kot micelij v okuženem odpadlem 

listju in lenticelah. 

 Spomladi se na okuženem listju oblikujejo 

nespolna in spolna trosišča. 

 Spolni trosi običajno dozorijo ob koncu cvetenja 

(opt. 16°C) in se potem sproščajo približno 6 

tednov. 

 Okužbe so odvisne od temperature, predvsem pa 

omočenosti listov. 

 Na spodnji strani listov se tvorijo nespolna trosišča 

in trosi iz njih povzročajo sekundarne okužbe. 

 Obseg le teh je odvisen predvsem od padavin. 
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Omočenost

Minimalni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se izvrši okužba      



 Grabljenje in sežiganje okuženega listja;. 

 Jeseni odpadlo listje poškropimo z ureo (2%). 

 Predspomladansko škropljenje z bakrovimi 
pripravki (zatiramo tudi cvetno monilijo, 
luknjičavost koščičarjev, bakterijski rak). 

 Kasnejša škropljenja so odvisna od obsega že 
izvršenih okužb in vremenskih pogojev 
(temperatura, predvsem pa padavine). 

 Škropljenje proti češnjevi listni pegavosti običajno 
prvič izvedemo skupaj s škropljenjem proti 
češnjevi muhi. 

 Po obiranju češenj izvajamo škropljenja glede na 
vremenske razmere, navadno v 14-dnevnih 
razmikih. 

 Registrirani pripravki na podlagi mankozeba, 
kaptana in prokloraza. 

 

 




