
VIRUS RJAVE GRBANČAVOSTI PLODOV PARADIŽNIKA (tomato brown rugose fruit virus; ToBRFV) 

Prispevek je povzet »po spletnih straneh Uprave za varno hrano in Nacionalnega inštituta za biologijo« 

(Viri) 

Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) je nov nevaren virus, ki ogroža pridelavo 

paradižnika in paprike. Zaradi nevarnosti vnosa in širjenja virusa so za celotno EU predpisani nujni 

ukrepi, ki jih določa Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1615. 

Gostiteljske rastline: Najpomembnejši gostiteljski rastlini virusa sta paradižnik in paprika. Virus lahko 

okuži tudi različne plevelne vrste (pasje zelišče, navadni kristavec, pozidno metliko), ki pogosto ne 

kažejo znamenj okužbe in zato lahko predstavljajo vir za nove okužbe. 

Znamenja okužbe: Na okuženih rastlinah se pojavijo kloroza, mozaik in pegavost listov. Plodovi 

neenakomerno zorijo, so deformirani, drobnejši, na njih se pojavijo rjave ali rumene pege ter raskavost. 

Na cvetovih, pecljih in steblu se lahko pojavijo nekroze.  

                    

Prenos in širjenje virusa ToBRF: ToBRFV se prenaša z vsemi deli rastlin, vključno s plodovi in semenom. 

Rastline so lahko prikrito okužene in ne kažejo znakov okužbe. Znotraj nasada se prenaša z orodjem, 

embalažo, rokami, obleko ali kontakti med rastlinami. Lahko ga prenašajo tudi čebele ali čmrlji pri 

opraševanju. 

Virus lahko dalj časa (več mesecev) preživi na: ostankih okuženih rastlin, v zemlji, na kompostu,  na 

orodju, obleki, ogrodju rastlinjakov. 

Fitosanitarni ukrepi: Na ravni EU so predpisane posebne zahteve za uvoz in trženje semena in sadik 

paradižnika ter paprike. Seme mora pred uvozom v EU oziroma pred trženjem znotraj EU izhajati iz 

območij, kjer je virus odsoten ali pa seme testirano. Sadike morajo biti vzgojene iz semena, ki izpolnjuje 

prej navedene pogoje in morajo biti pred trženjem pregledane. 

Gospodarska škoda: Virus se v nasadih lahko zelo hitro razširi, ob močni okužbi je lahko prizadet 

celoten pridelek, saj plodovi niso primerni za trženje. 

Tržni pridelovalci paradižnika in paprike morajo vsak sum na virus rjave grbančavosti plodov ali pojav 

bolezni prijaviti fitosanitarnemu inšpektorju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

na območnem uradu, vrtičkarji pa strokovnjaku javne službe za varstvo rastlin. 

Več informacij je dostopnih na spletni strani: https://www.gov.si/teme/virus-rjave-grbancavosti-

plodov-paradiznika/ 

 



 

Viri: 

https://www.nib.si/bolezni/1387-virus-rjave-grbancavosti-plodov-paradiznika-tomato-brown-rugose-

fruit-virus-tobrfv 

https://www.gov.si/teme/virus-rjave-grbancavosti-plodov-paradiznika/ 

 

 


