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Huda viroidna zakrnelost hmelja je nevarna bolezen, ki jo povzroča citrus bark cracking viroid (CBCVd). 
CBCVd ali slovensko poimenovan viroid razpokanosti skorje agrumov je bil do nedavnega opisan kot 
manj razširjen viroid na agrumih na katerih ne povzroča gospodarske škode. Hmelj tako predstavlja 
povsem novega in zelo občutljivega gostitelja. Bolezen je bila do sedaj odkrita le v Sloveniji, kar pomeni 
prisotnost tega viroida na povsem novem območju izven pridelovalnih območij agrumov. Vnos CBCVd 
v Slovenijo in Evropo večinoma poteka preko uvoza in prodaje plodov agrumov. V primeru prenosa na 
hmelj se lahko CBCVd zelo hitro širi, predvsem zaradi specifične agrotehnike v hmeljarstvu, ki v času 
vegetacije povzroča idealne pogoje za mehanski prenos, generiranja visokega obsega rastlinskih ostankov 
po spravilu pridelka ter vegetativnega razmnoževanja hmelja. Vpliv CBCVd na pridelek in proizvodnjo 
hmelja je zelo visok, saj rastline v primeru okužb pričnejo zaostajati v rasti že prvo leto po okužbi in 
odmrejo v času 3 do 5let. 

Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo bolezen s hitro dinamiko širjenja so za preprečevanje vnosa 
in širjenja v Sloveniji določeni uradni ukrepi z Odločbo o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa 
in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 21/15), s katero je določeno ugotavljanje 
zdravstvenega stanja hmelja, gostiteljske rastline, določitev okuženih območij, fitosanitarni ukrepi, 
pogoji za pridelavo razmnoževalnega materiala, prepovedi in omejitve ter dolžnosti imetnikov hme-
ljišč. Hkrati je CBCVd v Evropi prepoznan kot škodljiv organizem, ki lahko močno prizadene celo-
tno evropsko hmeljarstvo in je kot tak uvrščen na opozorilno listo Evropske organizacije za varstvo 
rastlin (EPPO). 

CBCVd se kljub izvajanju dosedanjih ukrepov na okuženih območjih še vedno širi, zato je ključnega 
pomena, da smo pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v vseh hmeljiščih in ob morebitni potrditvi 
okužbe izvedemo vse potrebne ukrepe s katerimi bomo bolezen zaustavili in preprečili širjenje. Kot 
pomoč pridelovalcem in strokovnim službam smo pripravili priročnik, ki vsebuje osnovne informa-
cije o lastnosti CBCVd, načine prepoznavanja in predvsem ukrepe in priporočila za izkoreninjenje 
te bolezni iz slovenskih hmeljišč. Priročnik je napisan na osnovi izkušenj preprečevanja podobnih 
bolezni v tujini, velik del pa predstavljajo rezultati domačih raziskav, ki so bile opravljene na Inštitutu 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) in Oddelku za agronomijo, Biotehniške fakultete v 
Ljubljani.      

1. UVOD
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Slika 1: Sekundarna struktura krožne RNA molekule viroida razpokanosti skorje agrumov (CBCVd) iz hmelja

3. BOLEZENSKA ZNAMENJA NA HMELJU

V nasadih opazimo prva izrazita bolezenska znamenja v začetku meseca junija oziroma v fenološki 
fazi razvoja hmelja BBCH 35-40. Okužene rastline spomladi normalno odženejo, v začetku junija pa 
že lahko opazimo njihovo zaostajanje v rasti (slika 2). Izjema so rastline, ki so okužene že dlje časa 
in rastline, ki so vzgojene iz okuženih sadik. V tem primeru opazimo zaostajanje in slabšo rast že v 
zgodnejših fazah razvoja (BBCH 15-20), saj so rastline zaradi okužbe že močno oslabljene. Z nadalje-
vanjem vegetacije se pojav bolezenskih znamenj stopnjuje, pri čemer prihaja do izrazitega krajšanja 
in zbitosti vmesnih členkov glavnih trt in stranskih poganjkov (slika 3). Ker se na trtah slabše razvi-
jejo oprijemalne dlačice, se obolele rastline odklanjajo od opore in težje vzpenjajo po njej (slika 4). 
Okužene rastline večinoma ne dosežejo višine hmeljske žičnice in pri nekaterih sortah cvetijo tudi 
do 10 dni pred neokuženimi rastlinami (slika 11). Listi ostajajo manjši in nekoliko mehurjasti, pri 
nekaterih sortah tudi rumenijo in vihajo robove navzdol (slika 2). Storžki so izrazito manjši in lažji, z 
manjšim številom razvitih lupulinskih žlez, v primeru zelo prizadetih rastlin, tudi nepravilno razviti 
(slika 3 in 10). Značilno je tudi intenzivnejše pokanje primarnih trt, ki je lahko bolj izrazito pri dolo-
čenih sortah (slika 12). Bolezen močno prizadene tudi koreniko, na kateri se razvije suha trohnoba, 
ki vodi v popolno odmrtje celotnega koreninskega sistema (slika 5).

CBCVd je bil prvič odkrit leta 1988 v povezavi s proučevanjem bolezni eksokortis citrusov v vzorcih 
iz Kalifornije in takrat poimenovan kot citrus viroid IV (CVd IV) (Duran-Vila s sod., 1988). Prvo 
celotno nukleotidno zaporedje CBCVd je bilo objavljeno 3 leta kasneje, v okviru raziskav pritlikavih 
grenivk iz Izraela (Puchta s sod., 1991). CBCVd predstavlja krožna RNA molekula velikosti od 283-
286bp (NCBI GenBank), ki za svoj obstoj in širjenje nujno potrebuje gostitelja. Po prvem odkritju 
je bil CBCVd potrjen kot patogen večine vrst rastlin iz rodu Citrus, z umetnimi okužbami testnih 
rastlin pa so dokazali, da lahko okužuje tudi kumare, paradižnik, jajčevec in nekatere okrasne rastli-
ne (Semanchik in Vidalakis, 2005). Ker je kot edini viroid neposredno povezan s pokanjem skorje 
na trilistnem citronovcu (Poncirus trifoliata) (Vernière s sod., 2004) je bil leta 2005 preimenovan v 
citrus bark cracking viroid (CBCVd). Taksonomsko spada v rod Cocadviroid, v katerega je uvrščen 
tudi hmeljev latentni viroid (HLVd), vendar pa je po določenih lastnostih podoben tudi viroidom iz 
rodu Pospiviroid (Semanchik in Vidalakis, 2005). Ima značilno paličasto sekundarno strukturo, ki je 
karakteristična za družino Pospiviroidae (slika 1). CBCVd je prisoten v nekaterih državah, kjer pri-
delujejo agrume in se večinoma pojavlja v obliki mešanih okužb z drugimi viroidi iz skupine citrus 
viroidi (Vernière s sod., 2004; 2006). Podobno kot ostali viroidi v rastlini na celičnem nivoju povzro-
ča motnje v različnih bioloških procesih, kar se na občutljivih rastlinah opazi kot zaostajanje v rasti 
in nepravilnem razvoju tkiv (Mishra s sod., 2016). V literaturi ga najdemo tudi kot enega od viroidov, 
ki se komercialno uporabljajo za zmanjšanje velikosti in bujnosti dreves agrumov (Bar Joseph, 1993).

2. IZVOR IN LASTNOSTI CBCVd 
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Slika 2: Zaostajanje obolelih rastlin v rasti ter rumenenje listja in vihanje listnih robov okuženih rastlin

Slika 3: Zbita rast stranskih poganjkov in nepra-
vilno razviti storžki okuženih rastlin
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Slika 4: Odvijanje in odklanjanje vrhov primarnih trt okuženih rastlin

Slika 5: Primerjava korenike zdrave rastline hmelja (levo) in 
korenike okužene rastline (desno), na kateri se je zaradi okužbe 
s CBCVd razvila suha trohnoba

Podobna bolezenska znamenja na hmelju lahko povzročijo različni biotski in abiotski povzročitelji. 
Glede na prizadetost tkiv zelo podobno obolenje nastane ob okužbah viroida zakrnelosti hmelja 
(angl.) hop stunt viroid (HSVd), ki od leta 2004 povzroča veliko škodo ameriškim pridelovalcem 
hmelja, odkrit pa je bil tudi v Sloveniji in Nemčiji (Radisek s sod., 2012; Seigner s sod., 2012). Razlika 
je predvsem v času inkubacijske dobe, saj lahko v primeru okužb hmelja s HSVd prva bolezenska 
znamenja pričakujemo šele 3-5 let po okužbi, medtem ko v primeru okužb s CBCVd prihaja do prvih 
bolezenskih znamenj že 4 mesece do 1 leta po okužbi (Jakse s sod., 2014). Prav tako je razvoj bolezni 
pri CBCVd mnogo hitrejši in agresivnejši, saj rastline v nasadih odmrejo 3-5 let po okužbi, medtem 
ko s HSVd okužene rastline preživijo 10 in več let (Eastwell in Sano, 2009; Sano, 2003). 

3.1 Zamenjava z ostalimi boleznimi
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Okužbe hmelja s CBCVd so lahko podobne tudi obolenju, ki ga povzroča virus repnjakovega moza-
ika (ArMV) ali pa fiziološkim obolenjem, ki nastanejo kot posledica pomanjkanja mikroelementov 
bora ali cinka v pomladanskem času (slika 6 in 7). Tudi slabša rast rastlin na nekaterih delih nasadov, 
rastline s poškodovanimi vrhovi zaradi toče ali vetra, fitotoksičnost fitofarmacevtskih sredstev (sli-
ka 8) in pozne sistemske okužbe hmeljeve peronospore (Pseudoperonospora humuli) (slika 7) lahko 
povzročijo podobna znamenja, ki jih težko ločimo od obolelih rastlin.  Za potrditev okužbe je tako 
potrebno opraviti laboratorijsko analizo, pri čemer uradno vzorčenje lahko izvede pooblaščen iz-
vajalec službe za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije ali fitosanitarni 
inšpektor. 

Slika 6: Rastline obolele s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja (CBCVd) po rezi hmelja izražajo manj intenzivno 
rast z blagim rumenenjem listov (levo). Rastline hmelja s pomanjkanjem bora spomladi zelo slabo odganjajo in 
razvijejo grmast habitus z mehurjastimi in koprivastimi listi (desno).
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Slika 7: Rastline hmelja s pomanjkanjem cinka razvijejo kodravo klorotične liste, ki so lahko tudi delno razviti 
ali pa dajejo videz podolgovatosti. Poganjki se slabše razvijajo in rumenijo, motena je tudi razrast rastline (levo). 
Sistemska okužba terminalnega poganjka s hmeljevo peronosporo »kuštravec« (desno). 

Slika 8: Pojav fitotoksičnosti na hmelju kot posledica nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev.
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Za detekcijo viroidov se uporabljajo različne metode, kot so biološko testiranje, molekularna hibri-
dizacija na osnovi komplementarnosti nukleinskih zaporedij, poliakrilamidna gelska elektroforeza 
(PAGE), verižna reakcija s polimerazo s predhodno reverzno transkripcijo (RT-PCR), RT-PCR z mo-
žnostjo hkratne detekcije več viroidov (mRT-PCR), metoda izotermalnega pomnoževanja s predho-
dno reverzno transkripcijo (RT-LAMP) ter kvantitativni RT-PCR (RT-qPCR). V obdobju zadnjih 10 
let se v rutinski diagnostiki viroidov najpogosteje uporablja metoda RT-PCR z uporabo za viroidna 
zaporedja specifičnih začetnih oligonukleotidov. Za RT-PCR detekcijo CBCVd na hmelju in ostalih 
rastlinah so najprimernejši PCR začetni oligonukleotidi, ki sta jih razvila Bernad in Duran-Vila, 
2006. Pomemben del diagnostične analize, ki lahko vpliva na detekcijo, predstavlja tudi izolacija 
RNA iz tkiva obolelih rastlin. Pri tem se svetuje uporaba komercialnih kompletov za izolacijo RNA 
iz rastlin. Laboratorijske analize na viruse in viroide na hmelju opravlja Diagnostični laboratorij za 
varstvo rastlin na IHPS.  

4. DIAGNOSTIČNE ANALIZE

Slika 9: Specifični DNA fragmenti na 1.5% agaroznem gelu RT-PCR analize vzorcev hme-
lja na viroid razpokanosti skorje agrumov (CBCVd). M – dolžinski marker (50-1000bp); 
Številke 2,3,4,6,7- pozitivni vzorci na CBCVd; Številke 1,5,8 – negativni vzorci na CBCVd.

5. GOSTITELJSKE RASTLINE 
CBCVd v naravi in v pridelovalnih območjih poleg hmelja najdemo le na rastlinah iz rodu Citrus in 
na trilistnem citronovcu (Poncirus trifoliata), ki se uporablja kot podlaga na katero se cepijo agrumi. 
V okviru raziskav, kjer so izvajali umetne okužbe, so dokazali, da lahko CBCVd okužuje tudi neka-
tere druge rastline kot so kumkvat, limete, paradižnik, jajčevec, krizanteme in kumare, vendar ob 
okužbah ne prihaja do razvoja bolezenskih znamenj (Duran-Villa in Semanchik, 2003; Semanchik in 
Vidalakis, 2005). Umetne okužbe 20 najpogosteje zastopanih plevelnih vrst na kmetijskih zemljiščih 
in 13 vrst kulturnih rastlin, ki se gojijo na območjih pridelave hmelja so pokazala, da lahko CBCVd 
med temi uspešno okuži le grenkoslad (Solanum dulcamara). Prav tako testiranja 16 plevelnih vrst, ki 
so bile vzorčene v neposredni bližini okuženih rastlin v hmeljiščih niso pokazala prisotnosti CBCVd 
(preglednica 1) (vir: zaključno poročilo CRP V4-1405). Glede na sedanje raziskave se sklepa, da bi 
lahko več potencialnih gostiteljev CBCVd našli z umetnimi okužbami še med ostalimi rastlinami iz 
družine rutičevk (Rutaceae), bučevk (Cucurbitaceae) in razhudnikovk (Solanaceae), ki so pogosto 
dobri gostitelji virusov in viroidov.  
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Preglednica 1: Gostiteljske rastline viroida razpokanosti skorje agrumov (CBCVd) in rastline, ki so se v okviru 
testiranj izkazale za negostitelje CBCVd (vir: CRP V4-1405)

Plevelne vrste CBCVd* Gojene rastline CBCVd* 

njivski osat (Cirsium arvense) - hmelj (Humulus lupulus) +

bela metlika (Chenopodium album) - citrusi (Citrus spp.) +

srhkodlakavi ščir (Amaranthus 
retroflexus) - trilistni citronovec (Poncirus trifoliata) +

drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parvi-
flora)  - kumkvat (Fortunella margarita, F. crassifolia; 

F. obovata) +

topolistna kislica (Rumex obtusifolius) - limeta (Microcitrus warburgiana; M. australis 
x M. australasica) +

plazeča pirnica (Agropyron repens) - Severinia buxifolia +

navadna kostreba (Echinochloa crus-galli) - Pleiospermium sp. +

pasja kamilica (Anthemis arvensis) - marelica (Prunus armeniaca) -

njivski slak (Convolvulus arvensis) - breskev (Prunus persica) -

velika kopriva (Urtica diotica) - sliva (Prunus domestica) -

navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) - hruška (Pyrus communis) -

navadna zvezdica (Stellaria media) - jablana (Malus domestica) -

breskovolistna dresen (Polygonum persicaria) - vinska trta (Vitis vinifera) -

mrtva kopriva (Lamium maculatum) - malina (Rubus idaeus) -

plazeča zlatica (Ranunculus repens) - paradižnik (Solanum lycopersicum) +

pasje zelišče (Solanum villosum) - navadna kumara (Cucumis sativus) +

grenkoslad (Solanum dulcamara) + zimska melona (Benincasa hispida) +

pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) - jajčevec (Solanum melongena) +

navadni gabez (Symphytum officinale) - krompir (Solanum tuberosum) -

hren (Armoracia rusticana) - navadna konoplja (Cannabis sativa) -

navadni kristavec (Datura stramonium) + navadni fižol (Phaseulus vulgaris) -

krizantema (Chrysanthemum morifolium) +

Grmičata ginura (Gynura aurantica) +

* Gostitelj CBCVd (+), negostitelj CBCVd (-)

Slika 10: Primerjava storžkov hmelja 
obolele (levo) in zdrave rastline (desno), 
sorte Celeia
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Slika 11: Obolele rastline hmelja ne dosežejo višine žičnice in cvetijo tudi do 10 dni prej kot zdrave rastline.

Slika 12: Intenzivnejše pokanje primarnih trt CBCVd okuženih rastlin hmelja.
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6. GEOGRAFSKA RAZŠIRJENOST
CBCVd spada v skupino šestih viroidov, ki so bili do sedaj odkriti na agrumih. Gre za slabo proučen 
in manj razširjen viroid iz te skupine, za katerega velja ocena, da je prisoten le v nekaterih državah, 
ki pridelujejo agrume (Semanchik in Vidalakis, 2005). To tezo potrjujejo tudi rezultati dosedanjega 
določanja razširjenosti viroidov na agrumih v nekaterih državah (preglednica 2), ki hkrati kažejo, da 
se CBCVd večinoma pojavlja v kombinaciji z ostalimi viroidi in izredno redko v obliki samostojnih 
okužb. Prisotnost CBCVd na hmelju je potrjena samo na območju Slovenije (Jakse s sod., 2014), 
kamor se je najverjetneje prenesel z ostanki plodov okuženih agrumov.

Preglednica 2: Podatki o globalni razširjenosti CBCVd

Kontinent Država Gostiteljska  rastlina Vir

Afrika

Južna Afrika Citrus spp. Cook s sod., 2012

Tunizija Citrus spp. Najar A., Duran-Vila N., 2004

Sudan Citrus spp. Mohamed M.E., 2009

Severna 
Amerika

ZDA, Kalifornija Citrus spp. Duran-Vila s sod., 1988

ZDA, Teksas Citrus spp. Kunta s sod., 2007

Azija in Bližnji 
vzhod

Izrael Citrus spp. Puchta s sod., 1991

Kitajska Citrus spp. Cao s sod., 2010

Japonska Citrus spp. Ito s sod., 2002

Turčija Citrus spp. Önelge s sod., 2000

Iran Citrus spp. Hashemian s sod., 2013

Evropa

Italija Citrus spp. Malfitano s sod., 2005

Grčija Citrus spp. Wang s sod., 2013

Slovenija hmelj (Humulus lupulus) Jakše s sod., 2014

7. STANJE IN RAZŠIRJENOST V SLOVENIJI
Nadzor nad pojavom hude viroidne zakrnelosti hmelja v Sloveniji poteka v okviru izvajanja poseb-
nih preiskav škodljivih organizmov, ki jih določa Uprava RS za varno hrano, veterino in varstvo 
rastlin (UVHVVR). Aktivnosti posebne preiskave zajemajo izvajanje vizualnih pregledov, vzorčenja, 
laboratorijske analize in strokovno podporo s ciljem pravočasnega odkrivanja okužb, preprečevanja 
širjenja in izkoreninjenja te nevarne bolezni. Nadzor od leta 2011 v sodelovanju z UVHVVR koordi-
nira Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, za vsa hmeljarska območja Slovenije. V prime-
ru odkritja okužb se v nadzor vključijo fitosanitarni inšpektorji pri območnih uradih Inšpekcije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki na osnovi strokovnih mnenj odredijo in preverjajo 
izvajanje ukrepov.

Prve obolele rastline so bile v Sloveniji odkrite leta 2007, v hmeljišču na območju Šempetra v Savinj-
ski dolini. Po obsežni diagnostični analizi je bil v obolelih rastlinah najprej potrjen HSVd, katerega 
detekcija je bila nezanesljiva in omejena le na tkiva storžkov. Nadaljnja raziskava z novo tehniko 
v patologiji rastlin NGS (Next generation sequencing) pa je leta 2012 v obolelih rastlinah odkrila 
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prisotnost še CBCVd. Hkrati se je v okviru iste raziskave ugotovilo, da je glavni povzročitelj bolezni v 
Sloveniji CBCVd, medtem, ko je HSVd najverjetneje zaradi antagonističnega odnosa s CBCVd v obo-
lelih rastlinah neaktiven, občasno prisoten ali pa ga sploh ni več možno zaznati (Jakse s sod., 2014).

V naslednjih letih so bila s pomočjo pridelovalcev in izvajanja pregledov odkrita žarišča še na obmo-
čju Žalca, Slovenj Gradca in Polskave pri Slovenski Bistrici. Analize lokacij obolelih nasadov so kot 
primarno žarišče določile hmeljišče na območju Šempetra, od koder se je bolezen širila z mehanskim 
prenosom ob obdelavi nasadov, hmeljevino in na daljše razdalje s sadilnim materialom. Predvideva 
se, da je prenos CBCVd na hmelj v Sloveniji najverjetneje posledica mehanskega prenosa iz odpad-
kov plodov ali delov okuženih rastlin agrumov. 

V Sloveniji je bila do leta 2016 bolezen potrjena na 21 kmetijah, pri čemur se večina okuženih 
posestev in nasadov nahaja v občini Žalec in v bližini primarnega žarišča v Šempetru v Savinjski 
dolini. Kljub izvajanju ukrepov za izkoreninjenje je bila v letu 2016 huda viroidna zakrnelost 
še vedno prisotna na 17 kmetijah na katerih je okuženih 42 nasadov skupne velikosti 92,3 ha 
(preglednica 3). Stopnja okuženosti nasadov je zaradi izvajanja ukrepov relativno nizka, vendar 
v primeru najbolj okuženih nasadov zelo hitro preseže 20 % rastlin. Napredovanje bolezni na 
okuženih območjih v zadnjih letih kaže trend razvoja v dve smeri. Prvo skupino predstavljajo 
območja, kjer se bolezen ne pojavlja več ali pa se število okuženih hmeljišč zmanjšuje. Drugo 
skupino pa predstavljajo območja, kjer se bolezen še vedno širi, pri čemur so širjenju najbolj 
izpostavljeni neokuženi sosednji nasadi in drugi nasadi okužene kmetije. Tako kljub nižanju 
stopnje okužbe na nekaterih območjih bolezen v povprečju zadnjih 6 let vsakoletno napreduje 
na neokužena hmeljišča v obsegu 18 ha (preglednica 3). Pri tem se upošteva pravilo, da se hme-
ljišče šteje za okuženo, če se v njem odkrije že 1 obolela rastlina. Ker se bolezen večinoma širi z 
obdelavo, je tako prvi predpogoj za zaustavitev širjenja spremljanje in poznavanje vseh lokacij 
okuženih hmeljišč. Podroben pregled podatkov o razširjenosti in lokacijah pojava hude viroidne 
zakrnelosti je dostopen na spletni strani UVHVVR http://www.uvhvvr.gov.si/ in na Fitosani-
tarnem prostorskem portalu UVHVVR http://fito-gis.mko.gov.si/Default.htm, kjer lahko vsak 
uporabnik na osnovi GERK-pid številke preveri bližino hmeljišč od okužb te nevarne bolezni.  

Preglednica 3: Pregled stanja okuženosti hmeljišč s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja v posameznem letu v 
Sloveniji v obdobju 2007-2016.

Leto**
Površina in 

število okuženih 
hmeljišč (ha/št.)

Površina in število 
na novo okuženih 
hmeljišč (ha/št.)

Skupno število 
okuženih rastlin 

v hmeljiščih*

Izkrčene površi-
ne hmeljišč (ha)

Število kmetij 
z aktivnimi 

žarišči s CBCVd 

2007 6,55/3 / / / 1

2008 22,44/12 15,89/8 / / 5

2009 29,84/14 7,4/2 / / 6

2010 47,38/15 17,52/5 / / 10

2011 50,1/14 11,15/4 3210 10,8 10

2012 28,89/15 8,15/5 868 8,3 12

2013 44,82/18 23,77/5 1201 4,4 13

2014 64,5/30 25,00/16 1918 2,0 12

2015 61,5/37 7,85/7 2629 14,5 13

2016 92,3/42 36,23/16 1856 19,7 17

*v hmeljišču velikosti 1 ha se v povprečju goji 3200 rastlin
**CBCVd je bil odkrit leta 2012, podatki o njegovi prisotnosti v letih 2007-2012 temeljijo na analizah hranjenih vzorcev iz tega obdobja  
 



14

Slika 13: Primer prostorske analize lokacij okuženih hmeljišč 
s CBCVd z uporabo Fitosanitarnega prostorskega portala 
UVHVVR

8. EPIDEMIOLOGIJA IN NAČINI ŠIRJENJA
Okužba rastlin s CBCVd je neozdravljiva in hkrati sistemska, kar pomeni, da je viroid prisoten v vseh 
organih okužene rastline. Neokužene rastline je možno pridobiti le z zahtevnim postopkom elimi-
nacije, ki ga izvajamo pri vzgoji matičnih rastlin z namenom pridobivanja zdravega in certificirane-
ga sadilnega materiala hmelja. Viroidi se v hmeljiščih prenašajo mehansko z okuženim rastlinskim 
sokom, ki ostaja na orodju pri izvajanju različnih agrotehničnih ukrepov. Analize so pokazale, da je 
lahko posušen sok na orodju, rokavicah in oblačilih kužen tudi do 14 dni. 
 
Prva kritična točka širjenja CBCVd nastane v času rezi in ostalih spomladanskih opravilih, kot je či-
ščenje in navijanje poganjkov hmelja, ko na rastlinah povzročamo največ mehanskih poškodb. Zato 
je v tem času potrebno orodja (rokavice, motike, hmeljarske nože, rezalnike, idr.) večkrat razkužiti, 
predvsem ob koncu opravil v posameznem nasadu. V primeru okuženih hmeljišč je priporočljivo 
izvajati razkuževanja tudi med poljinami ali celo na koncu vrst posameznih delov nasadov. 

Slika 14: CBCVd se širi z rastlinskim sokom, ki ostane 
na rezalnikih in delovni opremi (rokavice, hmeljarski 
noži…) v času čiščenja in navijanja poganjkov.   
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Koncentracije CBCVd v okuženih rastlinah močno narastejo poleti, kar pomeni, da je sok, ki ostane 
na orodju v tem času zelo kužen. Predvsem na mehanizaciji so kritične točke elementi, ki so ob 
obdelavi v pogostem stiku z rastlino (stranski del traktorske kabine in pršilnika, zaščitni lok na trak-
torju, ki odriva rastline…). Tako poletna obdelava hmelja predstavlja drugo kritično točko nastanka 
okužb s CBCVd. Vendar za razliko od pomladanskih opravil v tem času že lahko opazimo okužene 
rastline, katerih uničenje pred nadaljnjo obdelavo lahko bistveno prispeva k preprečevanju širjenja 
bolezni. Pri tem je potrebno odstraniti tudi sosednje rastline, saj obstaja velika verjetnost, da so tudi 
te že okužene, vendar še ne izražajo bolezenskih znamenj (slika 15). Do prenosa CBCVd v poletnem 
času prihaja tudi pri stiku med okuženimi in neokuženimi rastlinami, predvsem v primeru drgnjenja 
listov, prepletene rasti poganjkov in preraščanja korenin. Izkušnje kažejo, da hitro uničenje žarišč, 
takoj ob pojavu prvih bolezenskih znamenj v juniju, močno prispeva k zaustavitvi napredovanja 
bolezni v okuženih nasadih (preglednica 4). Prav tako je uničevanje okuženih rastlin takoj ob pojavu 
prvih bolezenskih znamenj precej lažje, saj rastline še niso razvile polnega habitusa (slika 16). 

Preglednica 4: Primerjava napredovanja okužb CBCVd v okuženih hmeljiščih glede na čas uničenja okuženih 
rastlin v predhodnem letu.

Čas uničenja Število okuženih rastlin v posa-
meznem hmeljišču ob uničenju

Število okuženih rastlin v 
posameznem hmeljišču v 

naslednjem letu

Takojšnja odstranitev 
okuženih in sosednjih 

rastlin (junij)

8 1

6 4

17 5

4 0

9 2

50 11

Odstranitev rastlin tik pred 
obiranjem ali po njem 

(avgust-september)

15 236

14 48

40 152

39 41

127 382

640 639
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Slika 15: Primer razporeditve okuženih in simptomatičnih rastlin na 
žarišču hude viroidne zakrnelosti hmelja (CBCVd)

Slika 16: Uničevanje okuženih rastlin in rastlin v varovalnem pasu je mnogo lažje in uspešneje takoj ob pojavu 
prvih bolezenskih znamenj v juniju (levo), kot pa kasneje v vegetaciji, ko rastline razvijejo polni habitus (desno).

Tretjo kritično točko širjenja CBCVd dosežemo v času obiranja hmelja s trgalniki, ki s trganjem 
sleherne rastline povzročijo vstopne rane v rastline. Prav tako odstranjevanje spodnjega dela trt v 
času po obiranju hmelja, ko so trte še aktivne, lahko prispeva k širjenju CBCVd. Seveda na obseg 
širjenja v tem času, lahko bistveno vplivamo, če smo okužene rastline uničili že na začetku vegetacije, 
na trgalnik namestili razkuževalno napravo in odložili rez ostankov spodnjega dela trt na zimski čas, 
ko te niso več aktivne oziroma so popolnoma posušene.
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Četrto kritično točko predstavljajo vsi ostanki okuženih rastlin v katerih lahko viroid preživi do 
njihove razgradnje. Raziskave stabilnosti so pokazale, da lahko CBCVd po aplikaciji neselektivnega 
herbicida ali mehanskem odtrganju v posušenem nadzemnem delu okuženih rastlin preživi do 2 
meseca. To pomeni, da ob uničevanju okuženih rastlin ni dovolj le uporaba herbicida, ampak tudi 
fizična odstranitev ostankov rastlin iz hmeljišč. Še višjo stopnjo preživetja ima CBCVd na ostankih 
rastlin v tleh, saj je bilo ugotovljeno, da lahko v odmrli koreniki, kljub uporabi totalnega herbicida 
preživi do 10 mesecev. Tako je v primeru uničenja okuženih delov rastlin ali celotnega nasada po-
trebno temeljito izorati ostanke rastlin in izvesti 3 letno premeno z redno uporabo herbicidov, da 
pred obnovo nasada vsi ostanki hmelja v celoti propadejo, posledično z njim pa tudi CBCVd. Tudi 
vračanje ali razvažanje sveže hmeljevine iz okuženega hmeljišča hitro razširi bolezen v neokužene 
nasade. CBCVd na deponijah hmeljevine preživi do 3 mesece, v primeru termičnega kompostiranja 
pa zaradi pregrevanja celotnega kupa do 2 meseca. CBCVd poleg zakrnele rasti povzroča tudi suho 
trohnobo koreninskega sistema, kar pomeni, da so deli trt pri obdelavi nasada (npr. brananje) lažje 
odtrgajo in tako z obdelavo prenesejo na neokužen del nasada. Na daljše razdalje se viroid največkrat 
razširi z okuženim sadilnim materialom, zato je pomembno, da sajenje in obnavljanje hmeljišč teme-
lji na sadikah, ki izvirajo iz uradno pregledanih matičnih nasadov ali matičnih rastlin.

Raziskave kažejo, da se lahko nekateri viroidi prenašajo tudi preko semena in cvetnega prahu. Na 
hmelju je bilo največ raziskav narejenih na primeru hmeljevega latentnega viroida (HLVd), ki so 
pokazale zelo nizek obseg prenosa HLVd s semenom in pelodom (Matoušek s sod., 2008). Analize 
o prenosu CBCVd preko semena in peloda še niso bile opravljene, zaradi sorodnosti s HLVd pa se 
domneva, da je na hmelju obseg prenosa preko generativnih organov nizek, podobno kot pri HLVd. 
V zelo redkih primerih se viroidi lahko prenašajo tudi s sesajočimi žuželkami. Raziskave teh so na 
hmelju pokazale prisotnost CBCVd v osebkih navadne (hmeljeve) pršice (Tetranychus urticae), ki so 
bili gojeni na okuženih rastlinah s CBCVd, vendar prenos viroida s pomočjo pršice na neokužene 
rastline še ni bil potrjen. Viroidi se lahko prenašajo tudi z vodo v hidroponskih sistemih gojenja 
rastlin (Mehle s sod., 2014), medtem ko v primeru namakalnih sistemov prenos ni bil ugotovljen. To 
je potrdila tudi primerjava napredovanja širjenja CBCVd v namakanih in nenamakanih hmeljiščih. 
Omenjeni mehanizmi širjenja povzročajo le manjši delež okužb in so pomembni večinoma pri ohra-
njanju viroidov. Največji del širjenja predstavlja mehanski prenos (sok, ostanki rastlin), pri čemur na 
nastanek okužb vpliva tudi občutljivost rastlin in intenziteta pridelave. V hmeljiščih, ki so pregno-
jena z dušičnimi gnojili so rastline veliko bolj občutljive, prav tako je napredovanje okužb hitrejše v 
nasadih, kjer se pogosteje izvaja mehanska obdelava (kultiviranje, obsipanje). 

8.1 Prenašalci in ostali načini širjenja
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Slika 17: Napredovanje bolezni v okuženem hmeljišču je izredno hitro (letno tudi do 30 %). Najuspešnejši ukrep 
za izkoreninjenje CBCVd je uničenje posameznih delov hmeljišča, ki zajamejo celotno žarišče ali uničenje 
celotnega nasada

9. HIGENSKI UKREPI NA OKUŽENIH OBMOČJIH

       9.1 Razkuževanje strojev in opreme

Čiščenje in razkuževanje obdelovalnih strojev je pomemben higienski ukrep s katerim v kmetijstvu 
preprečujemo širjenje bolezni in škodljivcev. V literaturi se za uspešno razkuževanje viroidov in viru-
sov največkrat omenja uporaba pripravkov na osnovi natrijevega hipoklorita, natrijevega hidroksida, 
formaldehida, benzojske kisline in vodikovega peroksida, pri čemer je učinkovitost odvisna od kon-
centracije, načina in časa razkuževanja (Coutts s sod., 2013; Lewandowski s sod., 2009; Matsuura s 
sod., 2010). Testiranja različnih razkužil, ki so dostopna na slovenskem tržišču so pokazala najvišjo 
in najhitrejšo stopnjo dezinfekcije CBCVd pri uporabi pripravka Virocid v 2 % koncentraciji. Poleg 
delovanja na viroide ima Virocid razkuževalni učinek tudi na ostale škodljive organizme iz skupine 
virusov, gliv in bakterij, zato ga lahko uporabljamo tudi pri preprečevanju verticilijske uvelosti hme-
lja in razkuževanju ostale opreme na kmetiji. 

Za razkuževanje na terenu so zelo primerne ročne škropilnice, ki jih hranimo v traktorski kabini, 
lahko pa se na traktor dogradi škropilnica s črpalko in cevjo s pomočjo katere dosežemo vse dele 
traktorja in opreme (slika 18). Razkužujemo predvsem dele orodja in opreme, ki neposredno prihaja 
v stik z rastlinami. Na okuženih kmetijah je priporočljivo postaviti tudi stacionarno razkuževalno 
točko, katero lahko predstavlja razkuževalni obroč (slika 19), ki v času obdelave hmelja nudi uporab-
niku hitro in učinkovito razkuževanje traktorja ter priključene opreme. V primeru okuženih kmetij 
je potrebno izvajati razkuževanja po končanju del v vsakem hmeljišču, da z razkužilom preprečimo 
prenos CBCVd med posameznimi hmeljišči ali enotami hmeljišča. CBCVd se lahko na neokužene 
kmetije hitro razširi s sposojanjem opreme in izmenjavo sezonske delovne sile, ki si ne razkuži ali 
zamenja delovne opreme (rokavic, motik, nožev). 
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Slika 18: Na traktor dograjena škropilnica s črpalko in cevjo s pomočjo katere dosežemo 
vse dele traktorja in opreme pri razkuževanju

Slika 19: Stacionarna razkuževalna točka oziroma razkuževalni obroč, ki omogoča 
traktoristu hitro in učinkovito razkuževanje traktorja in priključene opreme

Glede na agrotehnične ukrepe in načine širjenja CBCVd je razkuževanje še posebno pomembno 
izvajati pri naslednjih  opravilih:

•	 V času rezi hmelja je potrebno izvajati razkuževanje rezalnikov hmelja pred in po izstopu 
iz hmeljišča. Z namenom lažje izvedbe razkuževanja je priporočljivo ob rezalniku dograditi 
aplikacijski element, ki sproti razkužuje rezalne diske ter hkrati omogoči njihovo razkuževa-
nje na koncu vsake vrste (slika 20).
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Slika 20: Namestitev škropilnice na rezalnik hmelja omogoča površinsko razkuževanje nastalih ran in razkuže-
vanje rezalnih diskov na koncu vsake vrste.  

•	 Največ okužb s CBCVd nastaja v času predčiščenja, navijanja in čiščenja poganjkov hmelja. V 
času navijanja obolelih rastlin ne opazimo, hkrati pa so rastline zaradi hitre rasti poganjkov 
zelo občutljive. Tako kužen sok, ki ostaja na rokavicah delavcev, hmeljarskih nožih in moti-
kah, predstavlja visok nivo tveganja za širjenje okužb. Na okuženih kmetijah je priporočljivo 
razkuževanje v tem času organizirati tako, da skupine sezonskih delavcev ustrezno podučimo 
o širjenju CBCVd in jim hkrati razdelimo plastične razpršilke s katerimi lahko razkužijo svoje 
orodje in opremo, ko končajo delo v posamezni vrsti hmeljišča. Da imajo delavci vseskozi na 
voljo razkužilo, se na kmetiji postavi večji rezervoar z razkužilom iz katerega si lahko vsako-
dnevno dolijejo razkužilo v razpršilko.                                                                                                      
 

•	 Okužbe s CBCVd lahko nastajajo tudi preko ran, ki jih na rastlinah v času vegetacije povzročajo 
osipalniki, brane, kultivatorji, pršilniki, trgalniki in tudi sam traktor. Omenjeno mehanizacijo 
je potrebno razkužiti pred in ob zaključku del v okuženem hmeljišču. V času obiranja hmelja je 
na trgalnike priporočljivo namestiti aplikacijski element, ki ob trganju sproti razkužuje rezalno 
glavo na trgalniku (slika 21).

Slika 21: Sprotno razkuževanje rezalnega dela trgalnika v času obiranja hmelja
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       9.2 Uničevanje obolelih rastlin

V okuženem hmeljišču s CBCVd je potrebno redno uničevati obolele rastline, saj s tem ukrepom 
lahko bolezen popolnoma izkrčimo ali upočasnimo širjenje ter zmanjšujemo infekcijski potencial, ki 
ogroža še neokužene nasade. Lokalno uničevanje zajema uničenje okužene rastline in rastlin hmelja 
v isti vrsti v razdalji do dveh metrov (to sta najmanj 2 sosednji rastlini). Pri tem je pomembno, da 
to opravimo takoj, ko v nasadu opazimo obolele rastline in po obveščanju pooblaščenega izvajalca 
IHPS ali fitosanitarnega inšpektorja. Uničenje posameznih rastlin hmelja se izvede s prerezom trt 
do 10 cm nad tlemi in takojšnjim mazanjem ali škropljenjem sveže odrezanega dela z neselektivnim 
sistemičnim herbicidom. V ta namen je registriran herbicidni pripravek na osnovi aktivne snovi 
glifosat, Touchdown System 4, katerega uporabimo v 15 % koncentraciji. Nadzemne dele rastlin je 
potrebno čim prej odstraniti iz hmeljišča in uničiti (na odobrenih lokacijah) z zakopom (globina 
0,5m), sežigom ali odvozom na urejene deponije, kjer se izvede termično kompostiranje. 

Podzemne dele rastlin hmelja je potrebno izkopati, vendar ne prej kot štirinajst dni po aplikaciji her-
bicida in najpozneje 4 mesece po obiranju pridelka hmelja. Uničenje korenike se izvede na podoben 
način kot to velja za nadzemne dele rastlin. Korenike se lahko lokalno, poleg pluga za izoravanje, iz-
orjejo s pomočjo plužnega telesa za osipanje hmelja. V praksi se je dobro izkazala tudi uporaba zadaj 
priključenega hidravličnega traktorskega nakladalnika ali pa kar mini bagra. V primeru ponovno od-
gnanih poganjkov hmelja na mestih uničenja, je potrebno aplikacijo s totalnim herbicidom ponoviti. 

Slika 22: Primer uničenja nadzemnega dela CBCVd okuženih rastlin in 
sosednjih rastlin v varovalnem pasu.
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       9.3 Uničenje hmeljišča in priprava na obnovo nasada 

Uničenje okuženega hmeljišča ali večjih delov hmeljišča, ki zajame celotno žarišče, je ukrep s katerim 
najhitreje uničimo bolezen. Uničenje hmeljišča se izvede po obiranju pridelka s škropljenjem rastlin 
z neselektivnim, totalnim herbicidom. Škropljenje izvedemo v pasovih, pri čemur je pomembno, da 
herbicid nanesemo na listno maso, ki je odgnala po obiranju pridelka hmelja. 

Po preteku najmanj 14 dni se rastline v celoti izorjejo in uničijo z zakopom, sežigom ali odvozom na 
travniške in poljedelske površine ali urejene deponije ob odobritvi fitosanitarne inšpekcije. Na uni-
čenih površinah je potrebno izvesti 3 letno, t.i. karantensko premeno z ne-gostiteljskimi rastlinami 
CBCVd med katerimi priporočamo predvsem trave, detelje, žita, oljno ogrščico in druge krmne ra-
stline. Namen premene je temeljito očiščenje tal z ostanki hmelja, ki ostajajo na izkrčenih površinah 
in so lahko ob obnovi nasada vir ponovnih okužb. Ostanke hmelja, ki se pojavijo v obliki ponovno 
vzniklih poganjkov, je potrebno v času premene redno zatirati z neselektivnim, totalnim herbicidom. 
Poganjke ponovno odgnanega hmelja najlažje opazimo v sredini vegetacije, ko se dovolj razvijejo, 
prav tako pa je njihov pojav pogostejši predvsem v vrstah z drogovi. K uničenju ostankov prispeva 
tudi redna uporaba neselektivnih herbicidov na strniščih ter pogostejša obdelava tal, ki spodbudi 
razgradnjo rastlinskih ostankov. 

Slika 23: CBCVd se na izkrčenih površinah ohranja na ostankih hmeljnih rastlin, ki jih najpogosteje najdemo v 
vrstah z drogovi 
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       9.4 Hmeljevina in ostali ostanki hmelja

Hmeljevina iz okuženih hmeljišč predstavlja enega od glavnih virov nadaljnjega širjenja v nasadih. 
Tako je po obiranju hmelja iz okuženih hmeljišč dovoljeno odvažati svežo ali kompostirano hme-
ljevino le na travniške ali poljedelske površine ter na urejene deponije. Pri tem pazimo, da med 
prevozom preprečimo raznašanje rastlinskih delov. Kot pomemben ukrep priporočamo termično 
kompostiranje hmeljevine, ki poleg CBCVd uniči tudi ostale škodljive organizme kot so virusi, glive 
in bakterije. V tem primeru se deponija sesekljane hmeljevine po obiranju pridelka hmelja oblikuje 
v kup tako, da višina nasutega kupa obsega vsaj 2 m in hkrati po širini ne presega 5 m. Če je le 
mogoče naj bo po celotni dolžini enakomerne višine, priporoča pa se postavitev v smeri sever-jug, 
da se zagotovi več prisojnih strani kupa. Pomembno je, da kupa ne tlačimo, ampak ga oblikujemo 
samo z nasipanjem. Po ureditvi se kup prekrije s PVC folijo, katero se dobro spoji s tlemi ob robovih. 
PVC folija zagotavlja enakomernejše segrevanje celotne prostornine kupa, prepreči uhajanje vlage 
in smradu ter spiranje hranilnih snovi s padavinami. V tako urejenem kupu ob razgradnji ostankov 
rastlin prihaja do segrevanja, ki v primeru sredice doseže temperaturo tudi do 70 °C, na površini in 
dnu pa do 40 °C. Intenziven proces termofilne faze v takšnem kupu traja do 4 mesece, kar je dovolj, 
da v tem času propadejo nevarni škodljivi organizmi kot so virusi, viroidi in talne glive iz rodu 
Verticillium. Po 4 mesečnem obdobju termofilne faze, v kateri se prostornina kupa zmanjša za skoraj 
polovico, je priporočljivo kup premešati, kar spodbudi razvoj skupine mikroorganizmov, ki dodatno 
pospešujejo razkroj rastlinskega tkiva.

Slika 24: Kompostiranje hmeljevine iz CBCVd okuženih 
hmeljišč.

Ostanke trt in obrezline lahko uničimo s sežigom ob hmeljišču, zakopom, lahko pa jih tudi deponi-
ramo na mestih kompostiranja hmeljevine in z njimi ravnamo enako kot s hmeljevino iz okuženih 
hmeljišč. 

•	 Higienski	ukrepi	so	predpisani	z	Odločbo	o	nujnih	ukrepih	za	preprečevanje	vnosa	 in	
širjenja	viroidnih	zakrnelosti	hmelja	(Uradni	list	RS,	št.	21/15).	
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Širjenje in napredovanje bolezni je pogosto odvisno tudi od načina obdelave nasadov. Tako poznava-
nje epidemioloških lastnosti povzročiteljev bolezni omogoča prilagoditev pridelave in s tem posredni 
način preprečevanja okužb. Posredni ukrepi s katerimi lahko bistveno prispevamo k preprečevanju 
širjenja CBCVd na okuženem posestvu so:

•	 Pri obdelavi dajemo prednost neokuženim nasadom. Pri tem je izrednega pomena, da 
poznamo vse lokacije žarišč CBCVd na posestvu. 

•	 Priprava načrta ukrepov s katerim bomo v določenem obdobju popolnoma uničili bolezen 
na kmetiji. To pomeni, da vsako leto zmanjšujemo delež okuženih hmeljišč in hkrati obna-
vljamo proizvodnjo z novimi nasadi na ustrezno saniranih izkrčenih površinah. Krčenje 
okuženih hmeljišč naj bo kolikor je mogoče intenzivno, da čim prej preidemo v stanje brez 
aktivnih žarišč.

•	 Na izkrčenih površinah je ključno, redno uničevanje ponovno odgnanih rastlin, saj te lah-
ko predstavljajo vir ponovnih okužb ob obnovi nasada.

•	 Prostorska izolacija okuženih nasadov v primeru, ko si okužena hmeljišča delijo isto žični-
co z neokuženimi hmeljišči. To je še posebej pomembno pri obnovi nasadov, ki jih mora-
mo varovati pred ponovnimi okužbami.   

•	 Okužena hmeljišča se obdelujejo na način, da se obdelava prične na neokuženem delu 
nasada.

•	 V okuženih hmeljiščih se poskuša zmanjšati število delovnih operacij npr. izvedba enkra-
tnega obsipanja, čemur sledi setev podorin, ki zavrejo razvoj plevelov.   

•	 V okuženih hmeljiščih je potrebno zmanjšati odmerke dušičnih gnojil, saj le-ta ob preti-
rani uporabi povečajo občutljivost rastlin. Za gnojenje z dušikom so za optimalni pridelek 
hmelja priporočeni odmerki od 120 do 170 kg čistega dušika/ha. Prednost dajemo počasi 
se sproščajočim dušičnim gnojilom, ki jih rastlina enakomerneje porabljajo za svoj razvoj. 

•	 Pregledovanje hmeljišč in takojšnje uničenje nadzemnega dela okuženih in sumljivih ra-
stlin. V primeru potrebe po potrditvi okužbe je možno vzorčenje in analizo izvesti na 
ostankih koreninskega sistema uničenih rastlin.

•	 Prepovedana je uporaba strojev in opreme izven okuženega posestva brez dovoljenja fito-
sanitarnega inšpektorja.     

10. PRILAGOJENA OBDELAVA NA OKUŽENIH KMETIJAH

Slika 25: Primer dobro 
oskrbovane premene na 
izkrčenih hmeljiščih.
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Slika 26: Ukrep prostorske izolacije CBCVd okuženih hmeljišč od neokuženih nasadov pomemb-
no prispeva k preprečevanju širjenja med nasadi. Ukrep je smiseln predvsem v primeru nasadov, 
ki si delijo isto žičnico (zgoraj) in v primeru nasadov katere deli le poljska cesta (spodaj).  

11. PREVENTIVNI UKREPI NA NEOKUŽENIH KMETIJAH
Hmeljarska proizvodnja v Sloveniji poteka na območjih z visoko gostoto nasadov, ki so si lastniško 
zelo prepletena. To skupaj z intenzivnostjo in specifičnostjo obdelave hmelja predstavlja visok nivo 
tveganja za širjenje nevarnih bolezni med posameznimi kmetijami. Posredni ukrepi s katerimi lahko 
preprečimo vnos CBCVd na kmetijo so:

•	 Sajenje certificiranega, standardnega ali uradno pregledanega sadilnega materiala hmelja.
•	 V primeru neposredne bližine okuženih nasadov se svetuje prostorska izolacija oziroma 

fizičen odmik od okuženih nasadov v obsegu najmanj 5 m. Odmik se priporoča tako v 
primeru nasadov, ki si delijo isto hmeljsko žičnico in prav tako v primeru nasadov, ki jih 
ločuje samo poljska cesta, saj pri obdelavi pogosto prihaja do stika s sosednjim hmelji-
ščem. Prazna površina v hmeljišču se poseje z ne-gostiteljskimi rastlinami, npr. z žiti ali 
pa se zatravi. 

•	 V primeru sposojanja strojev in opreme, strojnih uslug in sezonske delovne sile je potreb-
no izvesti ukrep čiščenja in razkuževanja pred kakršnimkoli začetkom del v nasadih. 

•	 Redno pregledovanje hmeljišč in takojšnje obveščanje pristojnih služb ob najdbi sumljivih 
rastlin.
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12. OSTALI PRISTOPI PREPREČEVANJA VIROIDNIH OBOLENJ

       12.1 Agrotehnične metode

Ker viroidnih obolenj še vedno ni možno kemoterapevtsko zdraviti, raziskovalci vseskozi razvijajo 
nove metode s katerimi bi preprečili nastanek okužb ali omilili razvoj tovrstnih obolenj. Prenos viro-
idov v nasadih je mogoče omejevati z vsemi pristopi, ki zmanjšujejo nastanek ran na rastlinah. Tako 
so pri širjenju HSVd opazili počasnejši nivo napredovanja v hmeljiščih, v katerih so namesto mehan-
skega, izvedli kemično čiščenje oziroma desikacijo poganjkov. Poleg uporabe herbicidov obstaja tudi 
možnost razvoja v smeri termične desikacije in novih tehnik samonapeljave poganjkov hmelja s ka-
terimi omejimo prisotnost delovne sile v nasadih. Veliko raziskav poteka tudi na nivoju induciranja 
sistemske odpornosti z različnimi kemičnimi substancami in izvlečki rastlin. Pri nekaterih rastlinah 
so dosegli visok nivo učinkovitosti preprečevanja okužb z uporabo oljnih pripravkov, ki s tvorbo 
sklenjenega površinskega filma preprečujejo vdor virusov in viroidov v rastline. Na nivoju biotične-
ga varstva rastlin pred virusi in viroidi pogosto naletimo na izkoriščanje mehanizmov navzkrižne 
odpornosti. To pomeni preventivno okuževanje rastlin z manj agresivnimi različicami istega virusa 
ali viroida, ki nato preprečijo okužbe z različico, ki nam povzroča škodo (Sastry in Zitter, 2013). V 
primeru preprečevanja CBCVd na hmelju je učinkovitost omenjenih metod še neraziskana, kar bo v 
prihodnje predstavljalo eno izmed prioritetnih področij nadaljnjega dela.

       12.2 Odpornost rastlin in biotehnološke metode

Sajenje odpornih sort je spada med najuspešnejše načine preprečevanja bolezni. Pri tem je osnovni 
predpogoj odkritje virov odpornosti, ki jih uporabljamo pri žlahtnjenju odpornih sort. Na področju 
virusnih obolenj obstaja veliko primerov odpornostnih genov, s katerimi so bistveno prispevali k 
preprečevanju bolezni. Povsem drugače pa je v primeru viroidov, kjer je odkritje teh virov zelo redko. 
Tako so pri hmelju šele nedavno odkrili sorte, ki izražajo višjo stopnjo tolerance na HSVd, medtem 
ko je odpornost ali toleranca hmelja na CBCVd v fazi prvih raziskav. Poleg odkritja genov odpornosti 
je cilj proučevanj odkriti že uveljavljene sorte, ki so manj dovzetne za nastanek okužb preko različnih 
fizioloških lastnosti kot je npr. debelejša povrhnjica listov in poganjkov. Ker so viri odpornosti pri 
nekaterih rastlinah omejeni, se v zadnjih dveh desetletjih razvijajo tudi metode RNA utišanja genov 
v gensko spremenjenih rastlinah, ki ovirajo razmnoževanje viroidov v rastlinah (Sano in sod., 2003). 
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Slika 27: Poskusno polje testiranja odpornosti in tolerance različnih sort hmelja na CBCVd.

Avtorji knjižice se za finančno podporo zahvaljujemo Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije (projekti: L4-6809, V4-1405, raziskovalni program: P4-0077) in Upravi RS za varno hra-
no, veterino in varstvo rastlin. Zahvala tudi vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri izvajanju raziskav.  

ZAHVALA



28

•	 Bar-Joseph M., 1993. Citrus viroids and citrus dwarfing in Israel. Acta Horticulturae, 349: 271–6.
•	 Bernard L. in Duran-Vila N., 2006. A novel RT-PCR approach for detection and characterizati-

on of citrus viroids. Molecular and Cellular Probes, 20: 105-113.
•	 Cao M. J., Liu Y. Q., Wang X. F., Yang F. Y., Zhou C. Y., 2010. First Report of Citrus bark cracking 

viroid and Citrus viroid V Infecting Citrus in China. Plant Disease, 94 (7): 922.
•	 Cook G., van Vuuren S. P., Breytenbach J. H. J., Manicom B. Q., 2012. Citrus Viroid IV Detected 

in Citrus sinensis and C. reticulata in South Africa. Plant Disease, 96 (5): 772.
•	 Duran-Vila N., Roistacher C.N., Rivera-Bustamante R., Semancik J.S., 1988. A definition of ci-

trus viroid groups and their relationship to the exocortis disease. Journal of General Virology, 
69:3069–3080.

•	 Duran-Vila N. in Semancik J.S., 2003. Citrus viroids. V: Hadidi A., Flores R., Randles J.W., Se-
mancik J.S., eds. Viroids. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia, 178-194.

•	 Duran-Villa N., Pina J.A., Ballester J.F., Juarez J., Roistacher C.N., Rivera –Bustamante R., Se-
mancik J.S., 1988. The citrus exocortis disease: a complex of viroid RNAs. Str. 152-164. Proc 
10th Conf. Int. Org. Citrus Virol. (Ur). Timmer LW., Garnsey SM., Navaro L., IOCV, Riverside, 
Kalifornija. 

•	 Eastwell K.C. in Sano T., 2009. Hop Stunt. V: Mahaffee W.F., Pethybridge S.J., Gent D.H., eds. 
Compendium of Hop Diseases and Pests. The American Phytopathological Society, St. Paul, 
MN, 48-50.

•	 Hashemian S.M.B., Taheri H., Alian Y.M., Bove J.M., Duran-Vila N., 2013. Complex mixtures 
of viroids identified in the two main citrus growing areas of Iran. Journal of Plant Pathology, 95 
(3): 647-654.

•	 Ito T., Ieki H., Ozaki K., Iwanami T., Nakahara K., Hataya T., Ito T., Isaka M.,  Kano T., 2002. 
Multiple citrus viroids in citrus from Japan and their ability to produce exocortis-like symptoms 
in citron. Phytopathology, 92:542-547.

•	 Jakse, J., Radisek, S., Pokorn, T., Matousek, J. and Javornik, B. (2015), Deep-sequencing revealed 
Citrus bark cracking viroid (CBCVd) as a highly aggressive pathogen on hop. Plant Pathology, 
64: 831–842. doi: 10.1111/ppa.12325

•	 Kunta M., Da Graca J.V., Skaria M., 2007. Molecular detection and prevalence of citrus viroids 
in Texas. HortScience, 42: 600–4.

•	 Malfitano M., Barone M., Alioto D., Duran-Vila N., 2005. A survey of citrus viroids in Campania 
(Southern Italy). Plant Disease, 89 (4): 434.

•	 Matoušek J., Orctova L., Skopek J., Pesina K., Steger G., 2008. Elimination of hop latent viroid 
upon developmental activation of pollen nucleases. Journal of Biological Chemistry, 389: 905–
918.

•	 Mehle N., Gutierrez-Aguirre I., Prezelj N., Delić D., Vidic U., Ravnikar M., 2014. Survival and 
transmission of potato virus Y, pepeino mosaic virus, and potato spindle tuber viroid in water. 
Applied Environmental Microbiology, 80(4): 1455-1462.

•	 Mishra A.K., Duraisamy G.S., Matoušek J., Radisek S., Javornik B., Jakse J., 2016. Identification 
and characterization of microRNAs in Humulus lupulus using high-throughput sequencing and 
their response to Citrus bark cracking viroid (CBCVd) infection. BMC Genomics, 17(1): 919.

•	 Mohamed M.E., Bani Hashemian S.M., Dafalla G., Bové J.M., Duran-Vila N., 2009. Occurrence 
and identification of citrus viroids from Sudan. Journal of Plant Pathology, 91(1): 185-190.

•	 Mohamed M.E., Hashemian S.M.B., Dafalla G., Bove J.M., Duran-Vila N., 2009. Occurrence and 
identification of citrus viroids from Sudan. Journal of Plant Pathology, 91: 185–90.

13. VIRI



29

•	 Najar A. in Duran-Vila N.,2004. Viroid prevalence in Tunisian citrus. Plant Disease, 88: 1286.
•	 Önelge N., Kersting U., Guang Y., Bar-Joseph M., Bozan O., 2000. Nucleotide sequence of citrus 

viroids CVd IIIa and CVd IV obtained from dwarfed Meyer lemon trees grafted on sour orange. 
Journal of Plant Disease and Protection, 107: 387-391.

•	 Pagliano G., Peyrou M., Del Campo R., Orlando L., Gravina A., Wettstein R., Francis M., 2000. 
Detection and characterizationof citrus viroids in Uruguay. V: Gracxa J.V., Lee R.F.,. Yokomi 
R.K., eds. Proceedingsof the. 14th Conference of the. International Organisation Citrus Virolo-
gits, IOCV, Riverside, California, 282–288.

•	 Puchta H., Ramm K., Luckinger R., Hadas R., Barjoseph M., Sanger H.L., 1991. Primary and 
secondary structure of citrus viroid-iv (CVd-IV), a new chimeric viroid present in dwarfed gra-
pefruit in Israel. Nucleic Acids Research, 19: 6640.

•	 Radisek S., Majer A., Jakse J., Javornik B., Matoušek J., 2012. First report of Hop stunt viroid 
infecting hop in Slovenia. Plant Disease, 96(4): 592.

•	 Sano T., 2003. Hop stunt viroid. V: Hadidi A., Flores R., Randles J.W., Semancik J.S., eds. Viroids. 
CSIRO Publishing, Collingwood, Australia, 207-212.

•	 Sano T., Hammond R.W., Owens R.A., 2003. Biotechnological approaches for controlong viroid 
diseases. V: Hadidi A., Flores R., Randles J.W., Semancik J.S., eds. Viroids. CSIRO Publishing, 
Collingwood, Australia, 343-349.

•	 Sasaki M. in Shikata E., 1977. On some properties of hop stunt disease agent, a viroid. Procedin-
gs of the Japan Academy. Series B, 53:109-112.

•	 Sastry S.K. in Zitter T.A., 2013. Management of virus and viroid diseases of crops in the tropics. 
str. 149-480. V: Sastry S.K., Plant Virus and Viroid Diseases in the Tropics. Springer, Berlin. 

•	 Semancik J.S. in Vidalakis G., 2005. The question of Citrus viroid IV as a Cocadviroid. Archives 
of Virology, 150: 1059–67.

•	 Vernière, C., Perrier, X., Dubois, C., Dubois, A., Botella, L., Chabrier, C., Bové, J. M., in Duran 
Vila, N. 2004. Citrus viroids: symptom expression and effect on vegetative growth and yield of 
clementine trees grafted on trifoliate orange. Plant Disease, 88: 1189–97.

•	 Vernière, C., Perrier, X., Dubois, C., Dubois, A., Botella, L., Chabrier, C., Bové, J. M., in Duran 
Vila, N. 2006. Interactions between citrus viroids affect symptom expression and field perfor-
mance of clementine trees grafted on trifoliate orange. Phytopathology, 96: 356–68.

•	 Wang J., Boubourakas I.N., Voloudakis A.E., Agorastou t., Magripis G., Rucker T.L., Kyriako-
poulou P.E., Vidalakis G. 2013. Identification and characterization of known and novel viroid 
variants in the Greek national citrus germplasm collection: threats to the industry. European 
Journal of Plant Pathology, 137: 17–27.



Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, telefon: 
03/ 71 21 600, fax: 03/71 21 620, e-pošta: tajnistvo@ihps.si, http//www.ihps.si · Zastopa: Martina Zu-
pančič, direktorica · Besedilo: S. Radišek, T. Guček, G. Leskošek, A. Benko Beloglavec, B. Javornik, 
J. Jakše· Uredil: S. Radišek · Fotografije: S. Radišek · Oblikovanje, priprava in tisk: Tiskarna Golc 
d.o.o., Naklada: 1000 izvodov.  

KAJ STORITI, ČE OPAZITE SUMLJIVE RASTLINE ?

Če ste opazili v hmeljišču ali v njegovi bližini znamenja viroidne zakrnelosti hmelja, takoj obvestite 
pristojnega, območnega fitosanitarnega inšpektorja Uprave RS za varno, hrano, veterinarstvo in var-
stvo rastlin ali fitosanitarnega preglednika zdravstvenega varstva rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije. Odvzeli bodo uradni vzorec in opravili laboratorijsko analizo. V primeru 
potrditve okužbe vam bodo glede na stanje okužbe ustrezno svetovali in pomagali z dodatnimi navo-
dili ter pojasnili. Viroidi na hmelju lahko preživijo na rastlinskih ostankih v tleh le omejen čas, prav 
tako se širijo izključno z mehanskim prenosom, zato je mogoče to bolezen popolnoma izkoreniniti. 
Za dosego tega cilja je potrebno čim prej odkriti vsa okužena hmeljišča in v njih izvesti ustrezne 
ukrepe.  

Pokličite: 
•	 (03) 71 21 600 (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije)
•	 (03) 425 27 70 (URSVHVVR, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU 

Celje)
•	 (02) 238 00 00 (URSVHVVR, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU 

Maribor)
•	 (01) 300 13 00 (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) 

Laboratorijske analize na viruse in viroide na hmelju opravlja: 
Diagnostični laboratorij, Oddelek za varstvo rastlin; 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
(Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, tel.: 03 71 21 600, fax.: 03 71 21 620, 
tajništvo@ihps.si




