
KAPUSOVA MUHA 

 

Pridelovalce kapusnic obveščamo, da je bilo na opazovanih kapusnicah  najdeno veliko število 

odloženih jajčec kapusove muhe.  

Kapusova muha spada med najpomembnejše škodljivce kapusnic. Letno ima do 3 rodove (1. april- maj; 

2. julij-avgust, 3. september- oktober). Škodo povzroča predvsem spomladi in poleti. Prezimijo v stadiju 

bube. V aprilu in maju izletajo muhe, ki so zelo aktivne v sončnem in toplem vremenu. V hladnem 

vremenu muhe izletajo postopoma in daljši čas, zato je zatiranje v takih primerih zelo zahtevno. Po 

parjenju muhe odlagajo jajčeca ob koreninski vrat ali na zemljo v bližino rastlin. Jajčeca so bele barve, 

dolga 1 mm. Iz jajčec se po 4-8 dneh izležejo ličinke, ki  najprej objedajo mlade stranske korenine potem 

pa se zavrtajo v glavno korenino in v koreninski vrat. Listi napadenih rastlin se obarvajo sivo ali modro, 

rastline venejo in lahko ob močnem napadu tudi propadejo.  

Priporočamo takojšen pregled kapusnic na prisotnost jajčec. Manjše posevke je pred ali v začetku 

odlaganja jajčec smiselno prekriti z agrokopreno ter tako preprečiti muham odlaganje jajčec. Za varstvo 

pred kapusovo muho je v Sloveniji v zelju, cvetači, brokoliju in brstičnem ohrovtu registriran insekticid 

Benevia v odmerku 0,75 l/ha. Benevia je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem (ni sistemik) 

in deluje na jajčeca in ličinke- žerke. Tretiranje  s tem pripravkom (proti kapusovi muhi) se lahko opravi 

od stadija 9 listov do tehnološke zrelosti kapusnic. V zelju, brstičnem ohrovtu in redkvici je za varstvo 

pred grizočimi (tudi muhami) in sesajočimi žuželkami registriran insekticid Karate zeon 5 CS v odmerku 

0,15 l/ha. V zelju in ohrovtu lahko za zmanjšanje populacije kapusove muhe in strun pridelovalci ob 

setvi ali sajenju uporabijo granuliran insekticid Columbo 0,8 MG v odmerku 12 kg/ha. Pripravek 

Columbo 0,8 MG se nanaša  ob sajenju (setvi) rastlin s sadilnikom (sejalnico), z dodatno nameščeno 

opremo za zadelavo (inkorporacijo) granul v tla. 
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