
POROVA ZAVRTLAKA 

 
»Opazovalno napovedovalna služba za SV slovenijo je 13.4.2022 poročala« o 
prvih najdenih osebkih odraslih muh in o  prvih poškodbah po porovi zavrtalki v 
tem letu. 
 
Muhe porove zavrtalke so velike od 4 do 5 mm, pretežno črno sive barve. Porova 
zavrtalka razvije 2 rodova letno. Prvi rod muh se lahko pojavlja od marca do maja, 
drugi od septembra do novembra. Pojav muh spoznamo po poškodbah na listih, 
ki jih naredi samica porove zavrtalke med hranjenjem pred odlaganjem jajčec. 
Poškodbe se kažejo v obliki drobnih belih pik, nanizanih v vrsto. V nekatere nato 
odloži tudi jajčeca.  
 
Porova zavrtalka poleg pora napada tudi čebulo, šalotko, česen in drobnjak. Škoda 
nastane, ko se ličinke (žerke) zavrtajo v liste čebulnic in po njih rijejo rove. 
Pridelane rastline so drobnejše in slabše kakovosti. 

Pri ukrepih varstva je pomembno, da nalet škodljivke pravočasno zaznamo. 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.   

Posevke oz. nasade čebulnic lahko zavarujemo s prekrivanjem le-teh s kopreno 
ali protiinsektno mrežo. Te je potrebno namestiti takoj, ko začnejo muhe letati, 
preden odložijo jajčeca. Prekrivke odstranimo po končanem letu prve generacije. 
S kasnejšim sajenjem sadik pora, po tem, ko je let prve generacije muhe mimo, se 
izognemo napadu škodljivca. Na manjših površinah napadene rastline 
odstranjujemo in uničimo. Ne puščamo jih na njivi ali kompostiramo, ker s tem 
omogočamo žuželkam nemoten razvoj in večanje potenciala za v naprej. Nekoliko 
lahko posredno zmanjšamo škodo po porovi zavrtalki, če uporabljamo 
insekticide, ki so v posameznih čebulnicah registrirani proti škodljivim resarjem. 
Za varstvo pred resarji in drugimi sesajočimi in grizočimi žuželkami (tudi pred 
porovo zavrtalko) je v poru, čebuli, česnu in šalotki registriran pripravek Karate 
zeon. 
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1. https://www.ivr.si/skodljivec/porova-zavrtalka/ 
2. http://agromet.mkgp.gov.si/pp/Notices/Details?NoticeID=12911 

 



 


