
PRŠICE V PLODOVKAH IN FIŽOLU 

Na plodovkah in fižolu povzročajo škodo pršice, najpogosteje navadna pršica. Odrasla pršica 

(navadne pršice) ima ovalno telo bledorumene barve in doseže velikost do 0,5 mm. Barva telesa 

je lahko različna, odvisno od tega na kateri rastlini se hrani. Ličinke se trikrat levijo in prehajajo 

skozi dve fazi pri vsaki levitvi-aktivno in fazo mirovanja. 

Napadene rastline so zaradi vbodov polne belih pikic, ki se združujejo, tako da ostanejo listi 

marmorirani. Napadeno listje se suši. Na hrbtni strani so pršice v nežni preji. Med vrtninami v 

lahko povzroči veliko škodo na kumarah, fižolu manj pa na papriki, jajčevcu, bučkah in 

paradižniku. Močno napadene rastline dajo manjši pridelek, slabše kakovosti. 

Preventivno pršice zatiramo z rastlinsko higieno, ki vključuje zatiranje plevelov na prostem in 

odstranjevanje plevelov in poškodovanih rastlin  iz objektov. Vzdrževanje visoke relativne 

zračne vlage je primeren ukrep za varstvo pred pršico, vendar pa na ta način ustvarjamo tudi 

pogoje za intenzivnejši pojav bolezni. Pri kemičnem varstvu se priporoča škropljenje pri 

katerem uporabimo veliko vode. Pomembno je da poškropimo tudi liste s spodnje strani. 

Za varstvo pred pršicami (navadno pršico) pri pridelavi na prostem lahko uporabite naslednje 

pripravke: v kumarah – Kanemite SC, v kumaricah za vlaganje - Nissorun 10 WP, v 

paradižniku, papriki, jajčevcu, kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučah, dinjah, 
lubenicah- Vertimec pro.  

Stransko delovanje na pršice imajo tudi pripravki na podlagi žvepla, ki se lahko uporabljajo na 

prostem v kumarah, bučkah, dinjah, lubenicah, papriki, paradižniku, jajčevcih: Cosan, 

Kumulus DF, Microthiol disperss, Microthiol special, Pepelin, Windex 80 WG. Sredstva na 
osnovi žvepla so lahko fitotoksična, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 
25ºC ter pri uporabi na nekaterih sortah ali hibridih.  

Za varstvo pred navadno pršico v zaščitenih prostorih so registrirani: v kumarah – Kanemite 

SC, v paradižniku, papriki, jajčevcu, kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah, bučah, 
dinjah, lubenicah-Nissorun 10 WP in Nissorun 250 SC, v paradižniku, papriki, jajčevcih, 
kumarah in bučkah- Ortus 5 SC, v paradižniku, papriki, jajčevcu, kumarah, kumaricah 
za vlaganje, bučkah, bučah, dinjah, lubenicah - Vertimec pro. Za varstvo pred pršicami v 

zaščitenih prostorih so registrirani tudi pripravki na podlagi olja pomarančevca v plodovkah iz 

družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča paprika (čili): Orocide plus, 

Prev-gold, Prev-gold garden. Pripravki na podlagi olj so lahko fitotoksični pri visokih 
temperaturah, zato jih je priporočljivo uporabiti proti večeru.   

Na fižolu na prostem nimamo v Sloveniji registriranega nobenega akaricida. Pripravek Ortus 

je registriran samo za varstvo fižola pred navadno pršico v zaščitenih prostorih. 
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