
Bakterioze na fižolu 

Na posevkih fižola opažamo bolezenska znamenja značilna za bakterioze. Pri nas 
se na fižolu najpogosteje pojavljajo bakterije, ki povzročajo mastno fižolovo 
pegavost.  

           

Mastna fižolova pegavost (Pseudomonas syringae pv. Phaseolica) 

Velja za eno izmed najnevarnejših bolezni fižola.  

Bolezenska znamenja se sprva kažejo, kot svetlo zelene nepravilne lise. Sredi lis 
se za kratek čas pojavi masten madež, ki se naglo posuši. Na spodnji strani lista 
je lisa temnozelena, mastna s kapljicami bakterijskega eksudata. Pege se 
postopoma širijo in združujejo, lise porjavijo in se pričnejo trgati. Močno okuženo 
listje je suho in odpada. Na steblih in listnih pecljih nastanejo podolgovate 
temnozelene pege, ki sčasoma pordečijo. Na strokih so okrogle mastne pege. 
Okužena zrna v strokih postanejo mastno rjavo pegasta.  

Dež, zlasti pa veter v deževnem vremenu naglo širi bolezen po nasadu. Bolezen 
širimo z okuženim semenom. V semenu ostanejo bakterije žive do pet let.  Že 
majhen delež okuženih semen med zdravimi zadostuje za hudo epifitocijo. 
Zanesljiva ugotovitev te bolezni je mogoča samo z izolacijo bakterij. 

Varstveni ukrepi: 
-Za preprečevanje bolezni sejemo zdravo seme. Razkuževanje semena ni 
učinkovito.  

- Prve obolele rastline iz nasada odstranimo in sežgemo.  

- Vsaj triletni razmak med ponovno setvijo fižola.  

- Ob pojavu bolezenskih znamenj uporabimo fungicide ali listna gnojila, ki 
vsebujejo baker (npr. Labicuper ipd.). 

 

 



Navadna bakterijska pegavost fižola (Xanthomonas campestris, pv. Phaseoli)   

Bakterija Xanthomonas campestris pv. Phaseoli, ki povzroča navadno bakterijsko 
pegavost, je za seme fižola karantenski škodljivi organizem. Glavni gostitelj je 
fižol, okužijo pa se lahko tudi druge stročnice. 

Najugodnejše razmere za razvoj bolezni so deževno vreme, visoka vlaga in višje 
temperature (28ºC). Potencial za okužbo predstavlja že eno okuženo seme na 
10.000 zdravih.  

Bakterija okužuje vse nadzemne dele rastlin. Pege, ki se po okužbi pojavijo na 
listih so sprva bledo zelene in vlažne, kasneje se povečajo, postanejo uvele in 
nekrotične. Pogosto so obkrožene s tankim pasom svetlo rumenega tkiva. Z 
razvojem bolezni se pege združujejo. Okuženo listje je videti osmojeno. Močno 
okužene rastline so pritlikave in se sušijo. Pege na strokih so mastne, rahlo 
ugreznjene in rdečerjave. 

Najpomembnejši način širjenja te bakterije je sajenje okuženega semena, ki je 
lahko brez znamenj bolezni tudi v na videz zdravih strokih. Bakterije se nahajajo 
na zunanji in notranji površini semenskega ovoja, ter na površini kalčka. 
Močnejše okužbe semen se kažejo v zgubani in obarvani semenski ovojnici. 
Čeprav morajo biti takšna semena odstranjena iz partij, je lahko zrnje fižola tudi 
latentno okuženo. Bakterije Xanthomonas campestris so sposobne preživeti v 
semenu dlje, kot je sama življenjska doba semena. Vir okužbe so tudi odmrli deli 
okuženih rastlin ostalih v zemlji. Čeprav so bakterije Xanthomonas campestris 
lahko prisotne na  mnogih gostiteljskih rastlinah, pa v zmernem podnebnem pasu 
plevelne in druge gostiteljske vrste ne predstavljajo pomembnega vira okužb. Med 
pleveli imajo največji potencial za vzdrževanje bakterijske populacije: bela 
metlika, srhkodlakavi ščir, pasje zelišče, pelinolistna ambrozija in navadna 
kostreba. Primarni in najpomembnejši vir okužbe predstavljajo semena. Na njivah 
predstavljajo sekundarne vire okužb neurja z močnim vetrom, poškodbe ob 
izvajanju agrotehničnih ukrepov, namakanje z oroševanjem, manj pa kapljično 
namakanje. Ugotovljeno je bilo, da lahko nekatere vrste žuželk prenašajo 
bakterijo Xanthomonas campestris. To so rilčkarji, ščitkarji, nekatere vrste 
kobilic, polnic in listni zavrtači. 

Varstveni ukrepi: 
-Setev neokuženega semena (pridelano pod uradnim nadzorom).  

- Širok kolobar in vsaj triletni razmak med setvijo fižola.  

- Odstranjevanje ali globoko zaoravanje rastlinskih ostankov (najmanj 15 cm).  



- Izogibanje namakanju z oroševanjem. Omočenost listov omogoča bakterijam 
lažji vstop v rastlino, zato po dežju ne priporočamo strojnih in ročnih posegov na 
posevku in hoje prek polja, saj lahko nenamerno raznesemo bakterijo po posevku.  

- Izogibamo se poškodbam rastlin, do katerih pride ob prehodu strojev prek polja.  

- Obvladovanje populacije žuželk, ki se hranijo na listih, da le-te ne raznesejo 
bakterij po posevku. 

- Skrb za higieno strojev in opreme. Pazimo, da s stroji in opremo ne prenašamo 
okuženega materiala (rastlinski material, prst, semena) iz okuženega območja na 
neokuženo. Preventivno priporočamo občasno razkuževanje delovnih strojev in 
opreme, zlasti ob pridelavi semena na različnih lokacijah.  

- Posevek semenskega fižola naj bo od drugih rastlin fižola (merkantilnih 
nasadov, vrtov) oddaljen najmanj 50 m.  

Kemičnih sredstev za obvladovanje te bolezni v Sloveniji ni. 

 

Pripravila: Breda Vičar 

Viri: 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/Skodljivi-
organizmi-rastlin/Navadna-bakterijska-pegavost-fizola/priporocila_2017.pdf 

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila
_za_pridelavo_fizola-splet_1.pdf 
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