GOSTITELJSKE
RASTLINE
HRUŠEVEGA
OŽIGA

Hrušev ožig, ki ga povzroča bakterija Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., je gospodarsko zelo pomembna bolezen jablan
in hrušk, okužuje pa tudi številne okrasne in
samonikle rastline. Knjižica, ki jo imate v rokah, vam bo pomagala prepoznati občutljive
gostiteljske rastline in ravnati z njimi, da ne
bodo postale žarišča bakterij.
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OGROŽENE RASTLINE
Bakterija Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. okužuje okoli 200 različnih vrst rastlin iz 40 rodov iz družine Rožnic (Rosaceae). V Slovenijo se je okužba razširila iz sosednjih držav
s severa in zahoda: V Sloveniji beležimo dva večja izbruha
bakterije: v letu 2003 in v letu 2007.
Izbruh in širjenje hruševega ožiga je zelo težko napovedati,
saj lahko na posameznih območjih ali nasadih povzroči občutno škodo, v drugih pa le manjšo ali pa sploh ne. Obseg
gospodarske škode zaradi naravnega širjenja je odvisen predvsem od:
• dejavnikov, ki vplivajo na prezimitev povzročiteljice,
• lokalnih vremenskih razmer,
• pestrosti rastlinskih vrst, ki jih lahko bakterija okužuje v
nekem območju,
• sovpadanja časa cvetenja različnih vrst gostiteljskih rastlin in
• možnih poti prenosa, zlasti od navzočnosti prenašalcev iz
vrst žuželk, ki oprašujejo cvetoče rastline.
Pri najbolj občutljivih rastlinskih vrstah povzroča bakterija
preko sistemične okužbe propad vej ali celih rastlin, kot je
primer pri kutinah, hruškah, pa tudi jablanah.
Pri manj občutljivih rastlinah se posušijo posamezni okuženi
cvetovi in poganjki, rastlina pa lahko še mnogo let raste naprej, preden opazimo, da je bolna. Ves ta čas pa predstavlja
žarišče bolezni, saj služi kot rezervoar bakterij, ki jih žuželke
prenašajo na okoliške rastline (zlasti v času opraševanja cvetov) in s tem širijo okužbo. Tako prikrito okužene so pogosto
okrasne rastline: panešplja, ognjeni trn, fotinija in glog.
Gospodarsko in epidemiološko najpomembnejše samonikle in
gojene, sadne in okrasne občutljive rastline so iz poddružine
Pomoidae.
Sadne rastline

jablana (Malus Mill.), hruška (Pyrus L.),
kutina (Cydonia Mill.), nešplja (Mespilus L.)

Okrasne rastline

šmarna hrušica (Amelanchier L.), japonska
kutina (Chaenomeles Bartl.), glog (Crataegus L.), panešplja (Cotoneaster Ehrh.), japonska nešplja (Eriobotrya Lindl.), ognjeni
trn (Pyracantha M.J.Roem.), skorš, jerebika (Sorbus L.), fotinija (Photinia Lindl.)
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Občutljivost gostiteljskih rastlin za okužbo z bakterijo
Erwinia amylovora
• Zelo občutljiva je kutina, pri kateri bakterija posebno hitro napreduje po celi rastlini.
• Načelno velja hruška za bolj občutljivo od jablane.
• Bolj občutljive sorte hrušk so: Bartlett, Conference, Društvenka,
Durondeau, Klapova, Trevuška, Passa Crassana in Viljamovka.
• Bolj občutljive sorte jablan so: Alkmene, Beličnik, Braeburn, Cox
Oranžna reneta, Fuji, Gala, Gloster, Granny Smith, Idared, James Grieve, Jonathan, Red Jade, Van Elestine, Zlata parmena.
• Med sortami v Sloveniji sta se pokazali kot občutljivi sorti Idared in Jonatan, najbrž pa je občutljiva vsaka sorta, ki cveti v
času, ko so vremenske razmere za okužbo ugodne.
• Podlaga M9 je zelo občutljiva.
• Podlage MM 106, M 26 in M27 so občutljive.
• Med okrasnimi rastlinami je panešplja nekoliko bolj občutljiva
od ognjenega trna.
• Med panešpljami so bolj občutljive vrste z velikimi listi npr. C.
bullatus, C. salicifolius in C. watereri in njihovi hibridi glede
na tiste z majhnimi listi.
• Bujno rastoče in mlade rastline so veliko bolj občutljive od
starejših rastlin z umirjeno rastjo.
• Vsaka gostiteljska rastlina pa je občutljiva, če ima rane.

OMEJITVE GOJENJA NEKATERIH OKRASNIH
RASTLIN
Na ogroženih območjih, kjer je nad 10 ha intenzivnih sadovnjakov jablan in hrušk, so od 1. aprila 2004 dalje zaradi nevarnosti širjenja hruševega ožiga predpisane omejitve gojenja
panešpelj, ognjenega trna, fotinije, gloga in kutine v varovalnih pasovih, in sicer:
• v 250 m pasu okoli drevesnic in matičnih nasadov in
• v 100 m pasu okoli intenzivnih nasadov jablan in hrušk za
pridelavo plodov.
Novo sajenje teh gostiteljskih rastlin je prepovedano, obstoječe zasaditve v varovalnem pasu pa je potrebno izkrčiti. Pridelovalci sadilnega materiala ter plodov (jabolk in hrušk) v
intenzivnih nasadih so dolžni pregledovati varovalne pasove
in sodelovati pri odstranitvi rastlin. Kadar se s sosedi ne morejo sporazumeti o odstranitvi okrasnih rastlin, lahko prijavo
o odstranitvi teh rastlin podajo pristojnemu fitosanitarnemu
inšpektorju Uprave Republike Slovenije za varno hrano, ve3

terinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v primeru okrasnih rastlin in
kutine) oziroma na Zavodu za gozdove Slovenije (v primeru
gozdnih rastlin). Taka odstranitev se izvede v primeru, da je
zahteva strokovno upravičena, sicer pa uradna oseba predlaga umik drevesnice od bližine virov okužbe npr. na vrtovih.

CVETENJE IN NEVARNOST OKUŽBE
V Sloveniji, zlasti na nekaterih območjih, je veliko samoniklih
gostiteljskih rastlin (gloga, jerebike, lesnike), povsod po državi pa so kot okrasne rastline zelo razširjene zlasti panešplja,
ognjeni trn, pa tudi glog in jerebika. Podatki o obdobjih cvetenja v različnih slovenskih pokrajinah za okrasne in samonikle rastline niso poenoteni. Podatki iz literature pa kažejo, da
najpomembnejše gostiteljske rastline hruševega ožiga cvetijo
v obdobju od sredine marca do sredine julija. V tem času je
tudi predpisano nadzorovano premeščanje čebeljih panjev na
pašo. S selitvijo čebel z okuženega območja na novo, neokuženo območje, se namreč lahko prenese tudi bakterija.
Bakterije hruševega ožiga lahko v prikriti obliki živijo na gostiteljskih rastlinah, ki so razširjene v naravnih sestojih (glog,
jerebika, šmarna hrušica), zato je bolezen, ko jo opazijo v
gojenih nasadih, pogosto že zelo razširjena. Tudi kadar se
pojavi v starejših ekstenzivnih sadovnjakih, bolezen težje
opazimo. Hitro širjenje bolezni omogočajo tudi sadne in
okrasne rastline po številnih vrtovih, drevoredih in obcestnih
brežinah, ki so ekstenzivno obdelane.
Med vsemi pregledanimi sadnimi rastlinami je bilo pri nas
okuženih največ jablan (Malus sp.) 89 % in hrušk (Pyrus sp.)
10 %. Med okrasnimi rastlinami pa so bile okužene predvsem
rastline panešpelj (Cotoneaster sp.) in ognjenega trna (Pyracantha sp.) ter gloga (Crataegus sp.), japonske kutine (Chaenomeles sp.) in jerebike (Sorbus sp.).

OBDOBJA CVETENJA NAJBOLJ DOVZETNIH VRST
GOSTITELJSKIH RASTLIN HRUŠEVEGA OŽIGA
Rastlina

Marec

April

Maj

Hruška 	 	 	 	 
Kutina 	 	 	 	 
Jablana
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Junij

Julij

Rastlina

Marec

April

Maj

Junij

Julij

Japonska kutina 	 	 	 	 
Šmarna hrušica 	 	 	 	 
Glog, beli trn 	 	 	 	 
Jerebika, skorš 	 	 	 	 
Ognjeni trn	 	 	 	 	 
Nešplja 	 	 	 	 
Panešplja 	 	 	 	 	 
Fotinija

TIPIČNA BOLEZENSKA ZNAMENJA, NA KATERA MORAMO BITI ŠE POSEBEJ POZORNI
Za razpoznavanje bolezni je značilno, da se ob visoki zračni
vlagi iz okuženih tkiv in njihovih robov izločajo kapljice izcedka, ki je sprva brezbarven do mlečno bel, kasneje pa potemni
do oranžne ali celo temno rjave barve. Pod obolelim lubjem je
kambij lisičje rdečerjavo obarvan. Vršički okuženih poganjkov
se krivijo v obliki pastirske palice. Tipično je, da odmrli cvetovi, listi in plodovi ne odpadejo, temveč ostanejo na rastlini tudi
pozimi. Zaradi propadanja in sušenja tkiv cela rastlina ali le
njeni deli izgledajo kot bi bili ožgani. Pri tem je barva propadajočih rastlin lahko različna: od črne pri hruškah, rjave pri jablanah in glogu do rdečkaste pri panešplji in ognjenem trnu.
Pri opazovanju pojava okužbe v nasadu moramo biti pozorni, da
prvih znamenj odmiranja rastlinskih organov ne zanemarimo,
prepričani, da so odlomljeni, da so posledica mehanskih poškodb
ali da so jih povzročili drugi povzročitelji, npr. glive Monilinia
laxa, Nectria galligena, različni patovarji bakterije Psedomonas
syringae ali insekti Janus compressus ali Polycaon confertus.
Viri:
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uradni list RS, št. 18(2004), 44(2004) in 21(2005).
KNAPIČ, Vlasta (ur.), JANKOVIČ, Irena (ur.). Hrušev ožig = Erwinia amylovora. 1. izd.
Krško: Alex založništvo, svetovanje, trgovina, 2004. 144 str., ilustr. ISBN 961-91018-1-2.
Šabec-Paradiž, M., U. Pečar, T. Brecl. Erwinia amylovora - BIOLOGIJA IN ZNAČILNOSTI.- Sodob. Kmet., 35( 2002)
Šiftar, A. (2001). Izbor in uporaba drevnine za javne nasade. Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana: 193 s.
Vanneste, J. L. 2000. Fire Blight. The Disease and its Causative Agent, Erwinia amylovora. New York, ZDA, CABI Publishing: s.: 9-83, 293-318, 339-358.
Grimm, R., F. Jakob, A. Mond, H. J. Schaerer, M. Voegeli. Alternativen zu Wirtspflanzen
des Feuerbrandes. Waedenswill, januar 2002, 50 s.
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OKRASNE GOSTITELJSKE
RASTLINE HRUŠEVEGA OŽIGA
Vse rožnice gostiteljice je možno v vrtovih nadomestiti z
rastlinami, ki niso med gostitelji bakterijskega hruševega
ožiga, ne da bi trpela kvaliteta oblikovanja in funkcionalnost vrtov in parkov.
Kakovostno oblikovanje vrtov je odvisno predvsem od
oblikovanja prostora, kombinacij materialov in rastlin ter
funkcionalnosti, rastline so šele v drugem planu.
Pri iskanju negostiteljskih okrasnih rastlin moramo poiskati takšne, ki so podobne rožnicam po barvi cvetov, po
času cvetenja, ali imajo podobne plodove. Podrobnosti
najdete v priročnikih, navedenih med viri te knjižice.
Občutljiv rod
gostiteljic

Vrste, ki jih kaže nadomestiti
z negostiteljskimi rastlinami

panešplja

Cotoneaster dammeri
Cotoneaster mycrophyllus
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster salicifolius
Cotoneaster x watereri

ognjeni trn

Pyracantha coccinea, P. fortuneana

šmarna hrušica

Amelanchier canadensis
A. ovalis

japonska kutina

Chaenomeles japonica

japonska nešplja

Eriobotrya japonica

glog, beli trn

Crataegus azarolus, C, crus-galli,
C. monogyna, C. curvisepala,
C. prunifolia, C. laevigata

skorš, jerebika, brek

Sorbus aria, S. aucuparia,
S. torminalis, S. domestica

fotinija

Photinia davidiana, P. fraseri

PANEŠPLJA
(Cotoneaster Ehrh.) – drobnolistne vrste
V rodu panešpelj (Cotoneaster) so drobnolistne vrste in sorte
tolerantne na okužbo s hruševim ožigom: same po okužbi ne
propadejo, bakterija pa v njih vseeno živi in se z njih širi dalje.
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Cotoneaster dammeri, vednozelena nizka pokrovna grmovnica, robustna in nezahtevna za vzdrževanje na velikih površinah

Pahljačasta panešplja (Cotoneaster horizontalis)

S hruševim ožigom okužen poganjek panešplje se samo včasih značilno
ukrivi navzdol; večinoma okužbo v delu grma težko opazimo, zlasti po
hujših zimah, ko rjave vejice pripišemo pozebi.

7

Okužena socvetja panešplje (Cotoneaster sp.) z bakterijo Erwinia amylovora

Navadna panešplja (Cotoneaster integerrimus)

Drobnolistno panešpljo Cotoneaster dammeri lahko
enakovredno nadomestijo druge okrasne rastline v zasaditvah, in sicer:
-

kot pokrovne rastline:
• Acaena buchananii,
• plahtica (Alchemilla),
• Geranium x cantabrigiense,
• Pachysandra terminalis,
• petoprstnik (Potentilla neumanniana),
• Sedum floriferum,
• gabez (Symphytum grandiflorum),
• zimzelen (Vinca minor),
• valdštajnija (Waldsteinia geoides in Waldsteinia
		 ternata)
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-

kot grmovnice:
• trdoleska (Euonymus fortunei),
• navadna trdoleska (Euonymus europaea),
• navadni bršljan (Hedera helix),
• navadni brin (Juniperus communis),
• kosteničevje (Lonicera pileata),
• lovorikovec (Prunus laurocerasus),
• navadni rakitovec (Hippophae rhamnoides),
• navadna bodika (Ilex aquifolium),
• mahonija (Mahonia aquifolium),
• Viburnum davidii.

Drobnolistno panešpljo Cotoneaster dammeri lahko nadomestijo tudi druge okrasne rastline v zasaditvah, ki dobro prekrivajo tla, a morda niso vedno zelene ali pa se razlikujejo v
strukturi rastlin ali barvi cvetov:
• kot pokrovne rastline npr.: plahtica (Alchemilla mollis),
Ceratostigma plumbaginoides, Chrysogonum virginianum,
Delosperma cooperi, cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias), krvomočnica (Geranium sp.), korenikasta krvomočnica (Geranium macrorrhizum), škržolica (Hieracium pilosella), spomladanska torilnica (Omphalodes verna), dresen
(Persicaria sp.), petoprstnik (Potentilla sp.), volnati čišljak
(Stachys byzantina), polajeva materina dušica (Thymus pulegioides)
• kot grmovnice: krčnica (Hypericum calycinum), petroprstnik (Potentilla fruticosa), robida (Rubus tricolor), oslad
(Spiraea sp.), Stephanandra incisa.

Pokrovna panešplja Cotoneaster mycrophyllus je nekoliko bolj razmršene, nizke rasti, s povoščenimi drobnimi lističi, toleratna na hrušev ožig in
zato neželena v sadnih območjih.
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Panešpljo Cotoneaster microphyllus je mogoče nadomestiti z drugimi okrasnimi rastlinami v zasaditvah, in sicer:
-

-
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kot pokrovne rastline:
• Acaena buchananii
• rman (Achillea tomentosa)
• plahtica (Alchemilla erythropoda)
• plazeči skrečnik (Ajuga reptans),
• navadna majnica (Antennaria dioica),
• kavkaški repnjak (Arabis caucasica),
• repnjak (Arabis),
• nebina (Aster tongolensis),
• Astilbe chinensis,
• polstena smiljka (Cerastium tomentosum)
• Delosperma cooperi,
• krvomočnica (Geranium dalmaticum),
• navadna mračica (Globularia punctata),
• velecvetno sončece (Helianthemum nummularium),
• Heuchera,
• dolgodlakava škržolica (Hieracium pilosella),
• Cotula squalida,
• Muehlenbeckia axillaries,
• spomladanska torilnica (Omphalodes verna),
• navadna dobra misel (Origanum vulgare),
• Phlox subulata,
• petoprstnik (Potentilla neumanniana),
• Rubus calycinoides,
• kamnokreč (Saxifraga x urbium)
• homulica (Sedum floriferum)
• volnati čišljak (Stachys byzantina),
• vrednik (Teucrium x lucidrys),
• polajeva materina dušica (Thymus pulegioides)
• jetičnik, pajetičnik (Veronica peduncularis),
• Barrelierov pajetičnik (Veronica spicata)
• navadni zimzelen (Vinca minor),
• valdštajnija (Waldsteinia ternata)
kot grmovnice:

• vednozeleni gornik (Arctostaphylos uva-ursi),
• Hebe pinguifolia
• brin (Juniperus chinensis, Juniperus squamata)

PANEŠPLJA (Cotoneaster Ehrh.) –
velikolistne vrste
Velikolistni vednozeleni križanci panešeplj so še posebno
dovzetni za okužbo z bakterijo hruševega ožiga, tako da se
podobno kot hruške in kutine hitro okužijo in propadejo.

Cotoneaster bullatus je za gojitelje atraktiven zaradi rdečih plodov, ki jih
imajo rade tudi ptice.

Cotoneaster salicifolius

Velikolistne panešplje pogosto znamenja okužbe s hruševim ožigom pokažejo šele v avgustu in septembru, zato je
tedaj pravi čas za pregled. V mnogih sadjarskih deželah so
jih nadomestili z drugimi okrasnimi rastlinami podobnih
lastnosti.
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Nadomestne rastline za velikolistne panešplje Cotoneaster salicifolius in Cotoneaster x watereri:
-

-

zimzelene rastline:
Aucuba japonica,
češmin (Berberis),
pušpan (Buxus sempervirens),
oljčica (Elaeagnus pungens),
trdoleska (Euonymus japonicus),
navadna bodika (Ilex aquifolium),
kalina (Ligustrum ovalifolium, Ligustrum vulgare),
Osmanthus heterophyllus,
lovorikovec (Prunus laurocerasus)
mali lovorikovec (Prunus lusitanica),
brogovita (Viburnum pragense)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okrasne rastline s podobnimi plodovi:
Callicarpa bodinier
drevesasta mehurka (Colutea arborescens),
rumeni dren (Cornus mas),
dren (Cornus kousa),
navadni ruj (Cotinus coggygria),
Decaisnea fargesii,
trdoleska (Euonymus planipes),
navadni rakitovec (Hippophae rhamnoides),
črni trn (Prunus spinosa),
šipek (Rosa sp.),
brogovita (Viburnum opulus).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OGNJENI TRN (Pyracantha M.J.Roem.)

Ognjeni trn Pyracantha coccinea je 3 m visok grm z ostrimi bodicami
in belimi cvetovi, ki dajejo jeseni dekorativne rdeče, oranžne ali rumene
plodove, ki teknejo predvsem pticam.
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Panešplja in ognjeni trn sta priljubljena kombinacija, ki pa je zaradi
neprehodnosti nihče ne vzdržuje in zlahka postane žarišče hruševega
ožiga.

S hruševim ožigom okužen poganjek ognjenega trna (Pyracantha sp.).

ŠMARNA HRUŠICA (Amelanchier L.)

Cvetovi šmarne hrušice Amelanchier sp. so v aprilu privlačni za čebele in
druge opraševalce.
Hruškica Amelanchier ovalis je samorasla gozdna vrsta v zahodni in osrednji Sloveniji.
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JAPONSKA KUTINA (Chaenomeles Lindl.)

Japonska kutina Chaenomeles japonica je lahko pomemben rezervoar
bakterij, saj zacveti med prvimi gostiteljskimi rastlinami (sredi marca) in
cveti do sredine maja.
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JAPONSKA NEŠPLJA (Eriobotrya Lindl.)

Japonska nešplja Eriobotrya japonica je občutljiva za mraz, tako da
poškodbe lahko zamenjamo s simptomi hruševega ožiga.

GLOG (Crataegus L.)

Glogov drevored
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Glog Crataegus prunifolia je manjše okrasno drevo, zaradi obarvanosti
listov posebno atraktivno v jesenskem času; plodovi teknejo pticam. Podobne lastnosti ima tudi Cratageus crus galli.

Crataegus crus galli

Navadni glog (Crataegus laevigata)
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Navadni glog (Crataegus laevigata)

Crataegus pedicellata

Enovrati glog (Crataegus monogyna)
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JEREBIKA (Sorbus sp. L.)

Jerebika (Sorbus aucuparia) v naravnem sestoju na 900 m nadmorske
višine.

Jerebika v okrasni zasaditvi daje vabljive rdeče plodove, ki so okusna
hrana za ptice.
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Navadni mokovec Sorbus aria pred cvetenjem

Jerebika Sorbus aucuparia cveti

Sorbus torminalis - brek
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Sorbus x thuringiaca

Skorš Sorbus domestica

FOTINIJA (Photinia Lindl.)

Photinia davidiana (prej znana kot Stranvaesia davidiana) je pri nas redka okrasna rastlina, v tujini pa jo pogosto uporabljajo za špalirje.
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PLODONOSNE GOSTITELJSKE RASTLINE
HRUŠEVEGA OŽIGA
V vrtove in parke radi sadimo tudi okrasne hruške in jablane,
saj so zlasti hruške primerne kot manjša drevoredna drevesa
za mestno okolje. Okrasne vrste so prav tako kot sadne vrste
jablan in hrušk dovzetne za okužbo s hruševim ožigom.

Malus x purpurea na vrtu

Pri hruškah sta daljnovzhodni vrsti Pyrus calleryana in
Pyrus. ussuriensis zelo odporni na hrušev ožig, posebno še njuni križanci in nekatere sorte, najbolj Pyrus calleryana 'Chanticleer'. S to sorto imamo nekaj izkušenj
tudi pri nas, vendar je primerna za saditev le v območja
ustalitve hruševega ožiga, kjer ni intenzivnih nasadov
in drevesnic.

Navadna nešplja Mespilus germanica
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ALI STE VEDELI?
Na celotno območje Južne Tirolske je prepovedan vnos in
sajenje rastlin rodov: ognjeni trn (Pyracantha), nešplja (Mespilus), kutina (Cydonia), glog (Crataegus), panešplja (Cotoneaster), fotinija (Photinia) in šmarne hrušice (Amelanchier
canadensis, A. alnifolia).
V Belgiji pridelujejo od leta 1984 sadilni material gostiteljskih
rastlin samo na uradno določenih nevtralnih območjih s skupno površino več kot 1000 km2. Vsako nevtralno območje
mora biti v skladu z EU predpisi večje od 50 km2. Na teh območjih lahko razmnožujejo rastline iz preglednice 1 samo registrirani pridelovalci, sajenje vseh sort panešplje Cotoneaster
salicifolius in C. watereri pa je od 15. aprila 1985 dalje prepovedano. Da preprečijo pasivni prenos bakterije z rastlinami, smejo prodajati vse sadike, ki so vsaj dvakrat uradno pregledane,
le v obdobju mirovanja med 1. novembrom in 15. aprilom.
Na Nizozemskem imajo v nevtralnih območjih, kjer so skoncentrirane drevesnice, prepoved razmnoževanja, pridelovanja, hranjenja in prevoza občutljivih vrst okrasnih rastlin
Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster watereri (vseh njihovih sort) in Photinia davidiana
(Stranvaesia Hort.). Drevesne vrste gloga Crataegus, C. calycina, C. laegivata in C. monogyna smejo pridelovati le na
registriranih mestih na uradno določenih predelih, za katere
je zaradi varovanja biotske raznovrstnosti nujno, da so del
pokrajine. V teh predelih so vsa rastišča gloga skartirana (M
1:10.000) ter vse okužbe sproti označene in sanirane.

Zahteve za premeščanje in za pridelavo sadik, cepičev in podlag v Sloveniji
VAROVANO OBMOČJE (na rastlinah nameščen
RASTLINSKI POTNI LIST - ZP b2)
RPL—ZP b2 potrjuje , da so bile rastline pridelane na VAROVANIH (NEOKUŽENIH) OBMOČJIH ali na vzpostavljenih NEVTRALNIH OBMOČJIH.
• drevesnice in matične nasade mora obdajati 500 m varovalni pas
• pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev prijavi novo lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije pred
nameravanim sajenjem najpozneje do 31. marca
• pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev ter cepičev in podlag prijavi
na odobreni lokaciji letno pridelavo najpozneje do 30. aprila
Zahteve za pridelavo v nevtralnem območju:
• je uradno nadzorovano območje, ki pokriva vsaj 50 km2, na katerem
je dokazana odsotnost bakterije Erwinia amylovora, kjer se izvajajo redni
uradni pregledi rastlin in sprotna odstranitev okužb
• prepovedano sajenje rastlin panešpelj, ognjenega trna, fotinije, gloga
in kutine
• zagotovljena prostorska izolacija od vira okužb (500 m od roba nevtralnega območja)
• pridelava rastlin znotraj območja vsaj 7 mesecev v obdobju med 1. aprilom in 31. oktobrom celotne rastne dobe vsaj 1 km znotraj meja območja
• latentno testiranje
Rastline se lahko premeščajo na VAROVANA (NEOKUŽENA) in OKUŽENA
OBMOČJA v Sloveniji.

22

OKUŽENO OBMOČJE (na rastlinah nameščen
NAVADNI RASTLISNKI POTNI LIST)
NAVADNI RPL potrjuje, da so bile sadike, podlage ali cepiči pridelani
na registriranem mestu pridelave, pod uradnim nadzorom in so bile
izpolnjene zahteve:
• drevesnice in matične nasade na okuženem območju
mora obdajati 250 m širok varovalni pas
• pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev prijavi novo
lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti
fitosanitarne inšpekcije pred nameravanim sajenjem najpozneje do 31. marca
• pridelovalec gostiteljskih rastlin za saditev ter cepičev
in podlag prijavi na odobreni lokaciji letno pridelavo najpozneje do 30. aprila
Zahteve za pridelavo na okuženih območjih:
• rastline v 250 m varovalnem pasu niso okužene s hruševim ožigom ali pa je imetnik rastlin izvršil vse odrejene
ukrepe, da se take rastline odstrani
• v pasu 250 m okrog drevesnice ali matičnega nasada
ni gostiteljskih rastlin panešpelj, ognjenega trna, fotinije,
gloga in kutine
Rastline se lahko premeščajo samo na OKUŽENA ali NEVTRALNA OBMOČJA, v primeru pridelave veljajo pogoji za
pridelavo na okuženih oziroma nevtralnih območjih.

KAJ STORITI, ČE OPAZITE ZNAMENJA HRUŠEVEGA OŽIGA?
Če posumite na pojav hruševega ožiga, takoj obvestite pristojnega fitosanitarnega inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, kmetijsko ustanovo na vašem območju
ali s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin pooblaščenega preglednika!
Uprava Republike
Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
(UVHVVR)

• Sektor za zdravje rastlin in
rastlinski semenski material
• Inšpekcija za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo
rastlin (IVHVVR)

Dunajska 22
1000 Ljubljana
telefon: (01) 300 13 00
telefaks: (01) 300 13 56
e-pošta: gp.uvhvvr@gov.si

Za potrditev okužbe je potrebno odvzeti vzorec za laboratorijsko
analizo. Stroške uradno odvzetega vzorca krije proračun RS. Za prijave sumljivih znamenj in dodatne informacije pokličite pristojnega
fitosanitarnega inšpektorja:
OBMOČNI URAD - IVHVVR

UPRAVNE ENOTE

CELJE, Ljubljanska 1a, 3000 Celje
telefon: (03) 425 27070
e-mail: OU-Celje.UVHVVR@gov.si

Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice,
Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje,
Zagorje ob Savi, Žalec

KOPER, Trg Brolo 4, 6000 Koper
telefon: (05) 663 45 00
e-mail: OU-Koper.UVHVVR@gov.si

Izola, Koper, Piran, Sežana

KRANJ, Kranjska cesta 16, 4202 Naklo
telefon: (04) 231 93 00
e-mail: OU-Kranj.UVHVVR@gov.si

Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

LJUBLJANA, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 234 45 50
e-mail: OU-Ljubljana.UVHVVR@gov.si

Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Ljubljana,
Litija, Ribnica

MARIBOR, Cankarjeva ulica 25, 2000 Maribor
telefon: (02) 238 00 00
e-mail: OU-Maribor.UVHVVR@gov.si

Dravograd, Lenart, Maribor, Pesnica, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec,
Slovenska Bistrica

MURSKA SOBOTA, Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota
telefon: (02) 521 43 40
e-mail: OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov.si

Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska
Sobota

NOVA GORICA, Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
telefon: (05) 330 22 70
e-mail: OU-NovaGorica.UVHVVR@gov.si

Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin

NOVO MESTO, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto
telefon: (07) 393 42 25
e-mail: OU-NovoMesto.UVHVVR@gov.si

Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto,
Sevnica, Trebnje

POSTOJNA, Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna
telefon: (05) 721 15 50
e-mail: OU-Postojna.UVHVVR@gov.si

Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Postojna,
Vrhnika

PTUJ, Miklošičeva 5, 2250 Ptuj
telefon: (02) 798 03 60
e-mail: OU-Ptuj.UVHVVR@gov.si

Ormož, Ptuj

ali pooblaščenega fitosanitarnega preglednika:
Kmetijski inštitut Slovenije

01 280 52 10

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

02 228 49 00

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

03 712 160 0

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

05 335 12 13

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

07 373 05 70

Zavod za gozdove Slovenije

01 470 00 50

Gozdarski inštitut Slovenije

01 200 78 00

23

Mnoge gostiteljske rastline so v Sloveniji razširjene v naravnih sestojih (enovrati in navadni glog; mokovec, jerebika in
skorš; šmarna hrušica; drobnica in lesnika), kjer je znamenja okužbe zelo težko opaziti in še težje odstraniti. Zato je
na območju naravnega širjenja hruševega ožiga bolezen,
ko jo opazijo v gojenih nasadih, pogosto že zelo razširjena,
kar je podlaga za razglasitev območja ustalitve bakterije.
Ob ugodnih razmerah so tu škode v sadovnjakih neizogibne (Foto: J. J. Cvelbar).
Aktualne napovedi nevarnosti hruševega ožiga in ukrepi so
na spletnih straneh: http://www.fito-info.bf.uni-lj.si/
in http://www.uvhvvr.gov.si
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