
ŠKODLJIVE MUHE LAHKO POVZROČIJO VELIKO ŠKODE V 
ČEBULNICAH 

 

V čebulnicah lahko škodo povzročajo česnova muha, porova zavrtalka in čebulna 
muha.  Za zmanjševanje škode, ki jo povzročajo muhe je pomembno izvajanje 
različnih ukrepov tudi preventivnih, saj je izbor insekticidov proti tem 
škodljivkam zelo omejen. Med preventivnimi ukrepi  je pomemben tudi kolobar, 
saj škodljivke prezimijo v posevkih oz. nasadih čebulnic, in potem odrasle muhe 
v naslednjem letu odlagajo jajčeca v ali ob gostiteljske rastline.  
 
ČESNOVA MUHA  
 
V Pomurju smo na lokaciji, kjer izvajamo sortne poskuse s česnom 18.2.2022 na 
rumenih lepljivih ploščah opazili prve ulovljene osebke česnove muhe. 23. 
februarja so v prognostičnem obvestilu opazovalno napovedovalne službe za SV  
Slovenijo poročali o odkritju prvih odloženih jajčec česnove muhe. 
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Vir fotografije 2: Infos der AGES * 

O času naleta, navadah in škodi, ki jo povzroča česnova muha še ne vemo vsega. 
Česnova muha je pogost škodljivec zimskega česna pri nas. V lanskem letu se je 
množično pojavila. Škodo povzroča predvsem v zimskem česnu, v manjši meri 
tudi v čebuli in poru. Ima en rod letno. Prezimijo odrasle muhe (zaenkrat še točno 
ni znano kje) in ko se temperature za nekaj dni dvignejo nad 5 ℃ začnejo odlagati 
jajčeca. Parijo se lahko že v februarju ali marcu. Samice česnove muhe so aktivne 
do aprila. V tem času lahko odlagajo jajčeca. Odrasla česnova muha je nekoliko 
večja od čebulne muhe in porove zavrtalke (8-10 mm), telo je rdeče rjave barve. 
Jajčeca odlaga na mlade rastline česna ali na tla v bližino rastlin. Najpogosteje 
muhe  izberejo za odlaganje jajčec najbolj razvite rastline. Jajčeca so bele barve, 
velikosti do 1 mm.  



             

  Fotografija 3: jajčece česnove muhe              Fotografija 4: Poškodbe ličink  

Vir fotografij 3 in 4: Infos der AGES * 

Ličinke dosežejo dolžino do 12 mm, sprva so prosojne, zatem bele ali belo rumene 
barve. Ličinke - žerke česnove muhe se po izleganju zavrtajo v najmlajše liste, 
kasneje v steblo in objedajo listno tkivo. Prva vidna znamenja napada so 
nazobčani in scefrani listni robovi najmlajših listov. Poškodovani listi se zvijajo, 
stebla se zmehčajo, stroki trohnijo in so manjši kot pri zdravih rastlinah. V eni 
rastlini najpogosteje najdemo eno ličinko, katere razvoj traja približno 35 dni. 
Zabubi se običajno v tleh na globini 10-15 cm. Iz bube se razvije odrasla muha, 
ki po izletu ne povzroča več škode, ker se pari šele naslednje leto po 
prezimovanju.  

Za pomoč pri detekciji česnove muhe nam lahko služijo rumene lepljive plošče, 
na katere ujamemo samo del muh. Avstrijci so raziskali privlačnost več pasti za 
česnovo muho (A. Kachrer, Pflazenschutzberichte, 1990). Na rumene, bele in 
oranžne lepljive pasti so ujeli 17, 13 in 14 % muh v primerjavi s 100 % v rumenih 
pasteh, ki so vsebovale formalin in so bile nameščene poleg lepljivih pasti. V 
dodatnem poskusu je bilo dokazano, da je povečana privlačnost za muhe 
posledica privlačnosti formalina. 

Nekateri viri poročajo o razlikah v občutljivosti posameznih sort in podvrst česna 
za napad s česnovo muho. Podvrsta česna, ki tvori cvetna stebla bi naj bila manj 
napadena in tudi škoda po muhi pri tej podvrsti česna naj ne bi bila tako velika 
kot pri podvrsti, ki ne tvori cvetnega stebla.  

Pri varovanju česna pred česnovo muho je učinkovito zgodnje prekrivanje česna 
pred naletom muhe ali pa uporaba insekticida. Prekrivanje česna s protiinsektnimi 
mrežami ali s kopreno je učinkovito, če prekrivanje opravimo pred odlaganjem 
jajčec. Česen naj bo prekrit vsaj do sredine aprila.  

Pri uporabi insekticidov proti česnovi muhi so se v preteklosti pridelovalci česna 
posluževali uporabe insekticidov bodisi na: odrasle muhe, odrasle muhe in 



odložena jajčeca, ali pa na izležene ličinke, ki se še niso zarile v dele rastlin, ali 
pri učinkovitih sistemičnih insekticidih tudi v času, ko so se ličinke že zarile v 
osrednje najmlajše liste česna. V Sloveniji prag škodljivosti za česnovo muho ni 
poznan. V Avstriji priporočajo uporabo insekticidov, ko so jajčeca česnove muhe 
odložena na ali ob 10 % pregledanih rastlin. Pri pregledu rastlin in iskanju drobnih 
jajčec česnove muhe si lahko pomagamo s povečevalnim steklom. 

Med insekticidi je za varstvo česna pred resarji in  drugimi grizočimi in sesajočimi 
žuželkami (tudi pred muhami) registriran za malo uporabo pripravek Karate 
zeon 5 CS v odmerku 0,15 l/ha. V kolikor se na česnu pojavijo tudi resarji lahko 
za zmanjševanje številčnosti le-teh in posredno tudi »česnove muhe« uporabite 
pripravek Benevia  v odmerku 0,75 l/ha. Pripravek Benevia je registriran tudi za 
varstvo pred čebulno muho. Pri tretiranju z Benevio se priporoča uporaba 200-
800 l vode na ha. Insekticidom je priporočljivo dodati tudi močila, kot npr. 
Codacide, Witcet, ali katero drugo kompatibilno močilo. Neredko je za varstvo 
pred česnovo muho potrebno izvesti dve aplikaciji z insekticidom. 

 

Pripravila: Breda Vičar                                                                          24.2.2022 

 

Viri: 

https://www.ivr.si/skodljivec/cesnova-muha/ 

http://agromet.mkgp.gov.si/pp/Notices/Details?NoticeID=12797 

https://www.zobodat.at/pdf/Pflanzenschutzberichte_51_1990_0001-0150.pdf 

*https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-
z/knoblauchfliege/page 

 

 

 


