
Zavarujte čebulnice pred škodljivimi muhami 

Po množičnem pojavu česnove muhe v marcu, v tem tednu opazovalno 
napovedovalna služba za SV Slovenijo poroča o prvih poškodbah porove 
zavrtalke na čebulnicah.  Muhe porove  zavrtalke so velike od 4 do 5 mm, 
pretežno črno sive barve. Prva znamenja napada so vidna na listih, kot 
zaporedno nanizane majhne svetle pegice, ki nastanejo zaradi  vbodov  
samice porove zavrtalke po dopolnilnem hranjenju.  

 

Slika 1: Poškodbe, ki jih naredi samica porove zavrtalke pri dopolnilnem 
hranjenju 

Omenjena škoda ni gospodarsko pomembna. Iz jajčec, ki jih muhe odložijo v 
listno tkivo se  po nekaj dneh izležejo ličinke-žerke. Žerke povzročajo opaznejše 
in hujše poškodbe, saj rijejo rove v listih in po notranji strani listnih nožnic v smeri 
proti dnu čebulice. Napadeni listi se zvijajo, rumenijo od konic navzdol  in lahko 
propadejo. 

Nalet  porove zavrtalke lahko spremljamo z nastavitvijo rumenih lepljivih plošč 
tik nad posevkom čebulnic. Ker muhe na plošči težko ločimo od ostalih muh je 
nujno tudi sprotno in natančno pregledovanje rastlin na prisotnost odraslih muh, 
in poškodb, ki jih naredi samica pri dopolnilnem hranjenju. 

Posledice napada zmanjšamo ali ublažimo z odstranjevanjem in uničevanjem 
poškodovanih rastlin in rastlinskih ostankov ter s prekrivanjem posevkov s 
protiinsektnimi mrežami (gosto tkane) ali agrokopreno in tako odraslim osebkom 
preprečimo dostop do rastlin in odlaganje jajčec na rastline. Zaščitne prekrivke 
uporabimo pred ali vsaj na začetku leta muhe in posevke odkrijemo šele po 
končanem letu muhe. V primeru potrebe po obdelavi tal, prekrivke odstranimo in 
tla obdelamo le v vetrovnem vremenu. Let spomladanskega rodu porove zavrtalke 
običajno traja  približno mesec dni. 



V aprilu in v maju lahko v čebulnicah povzroča škodo tudi čebulna muha. 
Znamenja napada se kažejo z venenjem rastlin, bledih listih. Srčni list postane zvit 
in nagnit, zato ga brez težav izpulimo. Ob prečnem  prerezu poškodovanih rastlin  
v notranjosti najdemo več ličink. Pred pričetkom leta muhe lahko posevke 
čebulnic na manjših površinah, enako kot pred porovo zavrtalko, zavarujemo s 
prekrivanjem s protiinsektnimi mrežami ali vlakninastimi prekrivkami. 

Če opazite poškodbe po odrasli porovi zavrtalki lahko v čebuli, šalotki, česnu in 
poru uporabite pripravek Karate zeon 5 CS (v čebuli, šalotki in česnu je registriran 
za manjše uporabe), ki ima kontaktno in želodčno delovanje, v odmerku 0,15 l/ha. 
Za varstvo pred čebulno muho je v čebuli, šalotki in česnu registriran pripravek 
Benevia v odmerku 0,75 l/ha.  
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