
VARSTVO FIŽOLA PRED LISTNIMI UŠMI IN OMEJITEV ŠIRJENJA BAKTERIJSKIH OBOLENJ 

Listne uši 

Na posevkih fižola in tudi na številnih drugih vrtninah se množično pojavljajo listne uši. Vremenske 

razmere omogočajo hiter razvoj le-teh. Na fižolu se pogosto pojavlja črna fižolova uš, ki je polifag in 

lahko napada kar 200 rastlinskih vrst. Zelo občutljive za napad listnih uši so predvsem mlade rastline.  

Listne uši s sesanjem na rastlinah povzročajo direktno škodo, pomembna pa je tudi posredna škoda, ki 

jo listne uši povzročijo s prenosom virusov. Črna fižolova uš lahko prenaša kar 150 vrst virusov. Listne 

uši imajo lahko letno večje število rodov (črna fižolova jih lahko ima 13 ali več).  

Ukrepi varstva 

Listne uši imajo številne naravne sovražnike, zato je skrb za njihovo ohranjanje pomemben dejavnik pri 

zmanjševanju populacije listnih uši. Med naravnimi sovražniki listnih uši so najbolj poznane 

pikapolonice in njihove ličinke, ličinke tenčičaric, ličinke muh trepetalk in drugi. 

Ob prerazmnožitvi listnih uši je priporočljivo varstvo z insekticidi. V fižolu sta za varstvo pred listnimi 

ušmi registrirana pripravka Pirimor 50 WG in  Karate zeon 5 CS, ki je registriran samo v stročjem fižolu. 

 

Mastna fižolova pegavost (Pseudomonas syringae pv. Phaseolica) 

Na nekaterih posevkih fižola opažamo svetlo zelene pege nepravilnih oblik, ki jih povzroča bakterija 

Pseudomonas syringae. Pege se postopoma širijo in združujejo, lise porjavijo in se pričnejo trgati. 

Močno okuženo listje je suho in odpada. Dež, zlasti pa veter v deževnem vremenu naglo širi bolezen 

po nasadu. Bolezen se lahko prenaša preko okuženega semena in preko okuženih ostankov rastlin.  

Ukrepi varstva  

- setev zdravega semena, 

- prve obolele rastline je smiselno odstraniti in uničiti, 

- vsaj triletni razmak med ponovno setvijo fižola, 

- ob pojavu prvih bolezenskih znamenj lahko uporabimo pripravke na podlagi bakra: Champion 

50 WG, Champ formula 2 FLO, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra, 

Cuproxat, ali listna gnojila, ki vsebujejo baker. Z bakrenimi pripravki ni priporočljivo škropiti v 

času cvetenja,  

- V okuženih posevkih ne okopavamo in ne opravljamo drugih del v mokrem  vremenu. 
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Viri: 

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/Skodljivi-organizmi-

rastlin/Navadna-bakterijska-pegavost-fizola/priporocila_2017.pdf 

https://www.ivr.si/skodljivec/crna-fizolova-us/ 
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