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KOSTANJEV BAKTERIJSKI SKORJEMOR 
(Pseudomonas syringae pv. aesculi)

• Poškodbe in odmiranje divjih kostanjev (Aesculus 

hippocastanum L.) s simptomi kostanjevega 

bakterijskega skorjemora so bili v Ljubljani  opaženi na 

novo posajenih kostanjih že v letu 2014.

• Decembra 2016 smo odvzeli vzorce iz odmirajočih 

kostanjev in Nacionalni inštitut za biologijo (uradni 

laboratorij za bakterijske bolezni rastlin) je identificiral 

patogeno bakterijo Pseudomonas syringae pv. aesculi

kot povzročiteljico odmiranja v juliju 2017.
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KOSTANJEV BAKTERIJSKI SKORJEMOR 
(Pseudomonas syringae pv. aesculi)

• Divji kostanj je bilo modno drevo v Sloveniji ob koncu 19. 

stoletja in je bilo množično sajeno ob ceste, na trgih, 

blizu cerkev, na gostilniških vrtovih, ob medkrajevnih 

cestah, v parkih in privatnih vrtovih. Ostanki teh 

zasaditev imajo velik kulturni in zgodovinski pomen in 

mnogi so zaščiteno kot naravni spomeniki.

• V Ljubljani so divji kostanji številčno med 

najpomembnejšo drevnino in zato pomemben element 

urbanega okolja. Nekontrolirano širjenje bolezni bi 

najverjetneje povzročilo izgubo te drevesne vrste v 

urbanem okolju.
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TAKSONOMIJA
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Kraljestvo: Bacteria 
Deblo: Proteobacteria
Razred: Gammaproteobacteria
Red: Pseudomonadales
Družina: Pseudomonadaceae
Rod: Pseudomonas
Vrsta: Pseudomonas syringae pv. aesculi

Psevdomonas je rod aerobnih, nesporogenih, ravnih 
ali lahno ukrivljenih, po Gramu negativnih paličastih 
bakterij, ki se gibljejo z 1 ali več polarnimi bički. Zelo 
so razširjeni v naravi. Nekatere vrste so patogene za 
človeka, živali ali rastline. 

https://gd.eppo.int/taxon/1BACTK
https://gd.eppo.int/taxon/1PROBP
https://gd.eppo.int/taxon/1GAMBC
https://gd.eppo.int/taxon/1PSDMO
https://gd.eppo.int/taxon/1PSDMF
https://gd.eppo.int/taxon/1PSDMG
https://gd.eppo.int/taxon/PSDMAX


RAZŠIRJENOST
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EPPO območje: Belgija, Češka Republika, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska,

Nizozemska, Norveška, Združeno kraljestvo (Anglija, Škotska, Wales), Slovenija.

Azija: Indija.

Razširjenost bolezni



KOSTANJEV BAKTERIJSKI SKORJEMOR 
(Pseudomonas syringae pv. aesculi)

• Pseudomonas syringae pv. aesculi ni na seznamu 

karantenskih organizmov in zatiranje ni predpisano.

• Od leta 2009 do leta 2014 je bila bolezen na Alarmnem 

seznamu EPPO.

• Ker je bila bolezen pri nas doslej ugotovljena le v 

Ljubljani, se je mestna uprava odločila opraviti popis 

zdravja divjega kostanja in upočasnjevanje širjenja 

bolezni.
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KOSTANJEV BAKTERIJSKI SKORJEMOR 
(Pseudomonas syringae pv. aesculi)
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• Pseudomonas syringae živi običajno kot epifit na površini 

listov. Da lahko povzroči bolezen, vstopi skozi rane ali 

naravne odprtine (listne reže, lenticele) in se množi v 

medceličnem prostoru rastlinskih tkiv. Vrsta je oblikovala 

številne različke, ki jih označujemo kot „patovare“ 

(okrajšava pv. pomeni patovar), torej morfološko enake 

različke, ki pa povzročajo bolezni različnih gostiteljev. 

• Pseudomonas syringae pv. aesculi lahko okuži samo divji 

kostanj (Aesculus spp.) in povzroči bolezen z imenom 

kostanjev bakterijski skorjemor.



KOSTANJEV BAKTERIJSKI SKORJEMOR 

(Pseudomonas syringae pv. aesculi)
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Premer v prsni višini

Vrsta Število dreves
Do

16 cm

Do 

32 cm

Do

49 cm

Več kot

50 cm 

Aesculus hippocastanum 1827

1067 429 358 53Aesculus x carnea 80

1907

Foto: Voranc Vogel

Foto: GB Ljubljana



LOKACIJE DIVJIH KOSTANJEV V LJUBLJANI 

(1907 DREVES)
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Karto pripravil
Nejc Praznik, Snaga, 2018



DIVJI KOSTANJI, SAJENI PO LETU 2010

(289 DREVES)
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Najpogosteje so oboleli kostanji, ki so bili sajeni po letu 2010. Kupljeni
so bili v nizozemskih, francoskih in belgijskih drevesnicah.

Karto pripravil
Nejc Praznik, Snaga, 2018



SIMPTOMI BOLEZNI: IZCEJANJE RJASTO RJAVEGA ALI 

ORANŽNEGA IZCEDKA, ODMIRANJE IN POKANJE SKORJE
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OB MOČNI OKUŽBI DEBLA SO LISTI MANJŠI, MLADO 

DREVO SE LAHKO POSUŠI V NEKAJ MESECIH
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IZCEDEK SE PREKO POLETJA ALI ZIME POSUŠI V 

ČRNO, KRHKO SKORJO 
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RANE NA SKORJI SO MOŽNO VSTOPNO MESTO ZA 

OKUŽBO Z BAKTERIJAMI
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OKUŽBA NA STAREM DREVESU
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UKREPI ZA ZATIRANJE BOLEZNI

• Posek obolelih dreves na plastično ponjavo. 

• Razrez debla in okuženih vej, zavijanje okuženih delov 

(z izcedkom) v plastično folijo za preprečevanje raznosa 

bakterij.

• Zbiranje sečnih ostankov (veje, žaganje), transport v 

zaprtih kontejnerjih do mesta za kompostiranje.

• Motorne žage, orodje in osebna oprema delavcev (npr. 

obuvala, rokavice) se razkužijo vsak dan po opravljenem 

delu.

• Prevozna sredstva se operejo z vodo po končanju del, 

oziroma po premeščanju na drugo lokacijo.
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NOVO POSAJENO DREVO V DECEMBRU 2017 JE ŽE 

KAZALO SIMPTOME BOLEZNI
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DRUGE AKTIVNOSTI

• Vsako fitosanitarno ukrepanje in še posebej posek 

drevesa v mestnem okolju vzbudi velik interes javnosti in 

običajno javnost temu nasprotuje.

• Zato je treba obveščati javnosti o bolezni, o načrtovanih 

aktivnostih in o vzrokih za posek obolelih dreves. 

Informacije morajo biti dostopne v lokalnih medijih in na 

medmrežju.

• Izkušnje, pridobljene pri zatiranju kostanjevega 

bakterijskega skorjemora, bodo omogočale boljšo 

izvedbo fitosanitarnih ukrepov ob vdoru novega, morda 

mnogo bolj škodljivega tujerodnega organizma.
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BRESTOVA RUMENICA 

(CANDIDATUS PHYTOPLASMA ULMI)



BRESTOVA RUMENICA 

(ANGL.: ELM PHLOEM NECROSIS PHYTOPLASMA, 

ELM YELLOWS PHYTOPLASMA)

Kraljestvo Bacteria

Deblo Tenericutes

Razred Mollicutes 

Red Acholeplasmatales 

Družina Acholeplasmataceae

Candidatus Phytoplasma ulmi (CPu)

Fitosanitarni status:

EPPO A1 seznam (1975)   

EU priloga Direktive 2000/29 I/A1 (1992) 



• Fitoplazme so bakterije brez celične stene. 

So najmanjši znani celični organizmi, živijo v 

sitastih ceveh floema in povzročajo številne 

gospodarsko pomembne bolezni rastlin.

• Ne morejo živeti izven svojih gostiteljev, ker 

niso sposobne sintetizirati nekaterih  

pomembnih snovi (ATP, amino kisline, 

nukleotide itd.). 

• V žuželkah se naselijo v žlezah slinavkah, 

tam se razmnožujejo in žuželke jih pri 

hranjenju prenašajo v floem rastlin.



VEKTORJI CPU SO MALI ŠKRŽATKI

Philaenus spumarius 
– navadna slinarica

Macropsis glandacea



RAZŠIRJENOST V SVETU

Plant disease, DISEASE NOTES, October 2017, Volume 101, Number 10, page 1819 
First Report of ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ in Ulmus minor and Ulmus glabra in 
Slovenia
N. Mehle and M. Dermastia; R. Brus; and D. Jurc





Cpu povzroča naglo rumenenje krošnje in odmiranje drevesa 
severnoameriških brestov



• Na seznam karantenskih škodljivih organizmov je bila 

brestova rumenica uvrščena zaradi izjemno velikih 

škod, ki jih je bolezen povzročila v ZDA.

• Novi podatki nakazujejo, da je domorodna v Evropi in 

tu ne povzroča večjih poškodb brestov, čeprav je 

močno razširjena.



POTRJENE NAJDBE V SLOVENIJI



METLASTI KORENINSKI POGANJKI (ULMUS 

CAMPESTRIS)



POGANJKI IZ KORENIN (ULMUS CAMPESTRIS)



LISTI METLASTIH POGANJKOV SO MANJŠI, RAHLO 

PORUMENELI



HOLANDSKA BRESTOVA 

BOLEZEN POVZROČA 

MNOŽIČNO ODMIRANJE 

BRESTOV, V ODMIRAJOČI 

KROŠNJI STA DVE ČAROVNIŠKI 

METLI



GORSKI BREST (ULMUS 

GLABRA) Z RAHLO 

PORUMENELIMI LISTI IN 

METLASTO RAZRASLIMI 

KRESNIMI POGANJKI



ZGODNJE RUMENENJE 

LISTJA OMOGOČA SUM NA 

CPU



BREST S SIMPTOMI 

BRESTOVE RUMENICE

FOTO: JELENA JOVIĆ, 

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I 

OKOLINE, ZEMUN, SRBIJA



ZAKLJUČEK

• Brestova rumenica bo v novi zakonodaji odstranjena iz 

seznama karantenskih bolezni in jo bomo obravnavali 

kot praktično neškodljivo bolezen gozdnega drevja.

• Kostanjev bakterijski skorjemor je potencialno 

smrtonosna bolezen za vse divje kostanje pri nas. 

Upočasnjevanje širjenja s strogimi fitosanitarnimi ukrepi 

je edina možnost, da divji kostanj ostane pomembna 

drevnina v urbanih predelih. Zato je iskanje bolezni, 

obveščanje odgovornih organov (upravljalcev zelenih 

urbanih površin) in strokovno zatiranje bolezni 

pomembna aktivnost vseh, ki skrbijo za zdravje drevja.
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