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UVOD
Plodova vinska mušica - Drosophila suzukii (Matsumura 1931) (PVM) je tujerodna, polifagna vrsta z visokim
razmnoževalnim potencialom. V okolju, kamor je bila vnesena, nima učinkovitih naravnih sovražnikov, zaradi
česar je postala ena najbolj invazivnih in škodljivih tujerodnih žuželk, ki so bile v zadnjem času vnesene v
Evropo. Gre za vzhodnoazijsko vrsto, ki je v Evropi prisotna od leta 2008. Prvič so jo opazili v severni Italiji in
Španiji, od tam se je razširila na območje sredozemskih držav. Pri nas je bila prvič ugotovljena leta 2010, na
lokacijah na Primorskem in v Posavju. Danes je navzoča na celotnem ozemlju Slovenije, kjer ima status
gospodarsko pomembnega škodljivca. Največ škode povzroča pri pridelavi češenj in jagodičja, v
posameznih letih tudi pri pridelavi namiznih in vinskih sort grozdja. V letih, ko so vremenske razmere za
razvoj PVM ugodne, prihaja do prerazmnožitev, zaradi česar pridelava nekaterih občutljivih sadnih vrst brez
učinkovitih ukrepov sploh ni več mogoča. Pojav PVM je zahteval spremembe v tehnologiji pridelave
občutljivih sadnih vrst ter uvedbo različnih ukrepov, ki pripomorejo k obvladovanju škodljivca in preprečujejo
škodo.
Strategija zatiranja PVM vsebuje nabor priporočil za pridelovalce, ki so bili oblikovani na podlagi tujih in
domačih preizkušanj različnih metod varstva rastlin. Priporočila zajemajo tako ukrepe varstva rastlin kot tudi
napotke za izvedbo tehnoloških in drugih ukrepov, ki pripomorejo k zmanjšanju gospodarske škode v
kmetijski pridelavi.

Slika 1: Samec PVM (Foto: G. Seljak).

Slika 2: Samica PVM (Foto: G. Seljak).
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ZNAČILNOSTI PLODOVE
VINSKE MUŠICE (PVM)
Plodova vinska mušica spada v družino vinskih mušic (Drosophilidae), za katere je
značilno, da jih privablja vonj sadežev in tekočin, v katerih poteka proces fermentacije. Z
njimi se najpogosteje srečujemo v jeseni, ko zori grozdje in sadje ter vre mošt. Vinske
mušice odlagajo jajčeca v poškodovane in gnijoče plodove. Večina vrst iz družine vinskih
mušic niso gospodarsko pomembni škodljivci. Izjema so le nekatere prenašalke
patogenov, kot je npr. Drosophila melanogaster, ki prenaša sivo plesen na grozdju. Ostale
vrste so za človeka zgolj nevšečnost, če se preveč namnožijo. Drosophila suzukii plodova vinska mušica je drugačna, saj napada zoreče in zrele plodove tik pred obiranjem.
Posebno oblikovana ostra in nazobčana leglica ji omogoča, da zareže v zdrave,
nepoškodovane plodove ter vanje odlaga jajčeca. Ličinke se prehranjujejo v plodovih in
povzročajo črvivost.

Slika 3: Leglica PVM je močno sklerotizirana, temno obarvana in nazobčana, ker ji omogoča, da
odlaga jajčeca v nepoškodovane, zoreče plodove (Foto: J. Razinger).

PVM je nevaren škodljivec za številne sadne vrste predvsem zaradi:





sposobnosti odlaganja jajčec v zdrave in nepoškodovane plodove,
širokega spektra gostiteljskih rastlin (gojene in samonikle rastline),
kratkega razvojnega kroga in visokega razmnoževalnega potenciala,
razvoja ličink v notranjosti ploda, kjer so zaščitene pred insekticidi.
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Taksonomska uvrstitev
Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) – plodova vinska mušica (sin.: Leucophenga suzukii
Matsumura, 1931) spada v družino vinskih mušic (Diptera, Drosophilidae) in v širši
sorodstveni krog z bolj znano navadno vinsko mušico (podrod Sophophora, skupina vrste
D. melanonogaster).

Izvor in razširjenost
Plodova vinska mušica izvira iz območja V in JV Azije. Prvič je bila najdena leta 1916 v
prefekturi Honshu na Japonskem. Najstarejši opis vrste je iz leta 1931. Prispeval ga je
japonski entomolog Matsumura. PVM je razširjena na območju Japonske, Severne in
Južne Koreje, Kitajske, Pakistana, Nepala, Indije, Mjanmara in Tajske. Izven Azije je bila
prvič najdena leta 1980, in sicer na otoku Ohou v Havajskem otočju. Po vsej verjetnosti se
je od tam razširila na celinski del ZDA. V Kaliforniji so jo prvič opazili leta 2008. Istega leta
so bile potrjene tudi prve najdbe PVM v Evropi, najprej v Severni Italiji in Španiji. Sledila je
nagla širitev na območju sredozemskih držav. Danes je razširjena po celi Evropi, od
Sredozemlja do Skandinavije.

Slika 4: Razširjenost plodove vinske mušice (EPPO Global Database; 17.07.2021).
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Opis in biologija
Drosophila suzukii je majhna mušica, na videz zelo podobna bolj znani navadni vinski
mušici (D. melanogaster), od katere jo s prostim očesom težko ločimo. Telo PVM meri v
dolžino 2 do 3 mm in je prevladujoče rumenorjave barve, s črnimi prečnimi pasovi na
zadku. Oči ima velike in izbočene ter kot ostale vinske mušice značilno oranžnordeče
barve. Samica ima povsem prozorna krila, samce pa prepoznamo po značilni okrogli črni
pegi, ki se nahaja na vrhu kril ter je opazna s prostim očesom. Drugi razlikovalni znaki so
mikroskopske velikosti in jih lahko opazimo le pod mikroskopom pri večji povečavi. Samico
ločimo od sorodnih vrst po obliki leglice. Ta je sabljasta, z nizom močnih, skoraj črnih trnov,
in samici omogoča, da prereže povrhnjico zorečih ali zrelih sočnih plodov in vanje odloži
jajčeca.
Jajčece je majhno, podolgovato, bele barve, z dvema dolgima nitastima izrastkoma
(dihalnici), dolgima od 0,4 do 0,6 mm. Samica jajčeca odlaga od aprila do novembra.
Aktivno odlaganje jajčec traja od 10 do 59 dni. Samica odloži od enega do treh jajčec na
plod, dnevno pa jajčeca odloži na 7 do 16 plodov. Ena samica lahko v času svojega
življenja odloži do 600 jajčec, povprečno pa okoli 400 jajčec.

Slika 5: Jajčeca PVM na črnem filter
papirju (Foto: J. Razinger).

Slika 6: Izleglo jajčece in neonata ličinka
(L1) PVM na umetnem gojišču (Foto: J.
Razinger).

Slika 7: Buba PVM in jajčeca na filter
papirju (Foto: J. Razinger).

Ličinke (žerke) so prozorne do umazano belkaste barve, brez glave in nog. Na zadnjem
členu zadka izstopata dve cevasti dihalnici, ki sta tesno druga ob drugi. Ličinke se izležejo
v 12 do 72 urah po odlaganju jajčec. Njihov razvoj poteka preko 3 larvalnih stopenj in traja
(3) 5 do 7 (13) dni. Odrasle žerke merijo v dolžino od 3 do 4 mm.
Buba je sodčasta in velika približno 3 mm, sprva rumena, nato rdečkastorjava z dvema
dihalnicama, na koncu katerih je po 6-8 žarkastih izrastkov.
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Razvojni krog
Plodova vinska mušica ima zelo kratek razvojni krog. Razvoj od jajčeca do odrasle muhe
običajno traja 15 dni, v zelo ugodnih razmerah pa le 8 dni. Število rodov je odvisno od
klimatskih dejavnikov in dostopnosti gostiteljskih rastlin z zorečimi plodovi. V naših
klimatskih razmerah lahko razvije do 10 rodov v eni sezoni. Prezimi kot odrasla mušica,
spomladi postane dejavna, ko se temperature povzpnejo nad 10 °C.

Slika 8: Razvojni krog PVM (Foto: G. Seljak).

Gostiteljske rastline
PVM je polifagna žuželka. Napada številne gojene rastline z mehkimi plodovi. Privlači jo
vonj zorečega sadja, v katerem poteka proces fermentacije, ter rdeča barva plodov.
Plodovi gostiteljskih rastlin so zato za napad PVM dovzetni zlasti med barvanjem in
mehčanjem. Različne rastlinske vrste in sorte so za napad PVM različno dovzetne. Poleg
barve, debeline kožice ter trdote oz. čvrstosti plodov vpliva na dovzetnost plodov za PVM
tudi delež topnih sladkorjev v njih – višji, kot je, raje ga imajo.
Najbolj priljubljeni gostitelji med sadnimi vrstami so češnje, višnje, ameriške borovnice,
maline in robide. PVM pa se lahko prehranjuje tudi na plodovih številnih drugih kmetijskih
rastlinah ter samoniklih vrstah rastlin s sočnimi plodovi. V Evropi so PVM do sedaj našli na
99 prosto rastočih vrstah, ki pripadajo 19 družinam. V Sloveniji raste 71 vrst rastlin, ki so
primerne kot gostitelji za PVM – na 14 od teh je bila v Sloveniji vrsta tudi ugotovljena.
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V spodnji preglednici navajamo seznam gostiteljskih rastlin PVM, ki so pomembne za
kmetijsko pridelavo, ter najpogostejše gostitelje med prosto rastočimi vrstami, ki jih
pogosto najdemo na rastiščih v neposredni bližini nasadov.
Preglednica 1: Gojene in prosto rastoče gostiteljske rastline plodove vinske mušice.

Slovensko ime

Znanstveno ime

Kmetijsko pomembne rastline
češnja

Prunus avium

višnja

P. cerasus

sliva

P. domestica

marelica

P. armeniaca

breskev

P. persica

nektarina

P. persica var. nucipersica

malina

Rubus idaeus

robidnica

Rubus fruticosus

ameriška borovnica

Vaccinium corymbosum

jagoda

Fragaria x ananassa

ribez

Ribes sp.

kosmulja

Ribes uva-crispa

vinska trta

Vitis vinifera

trta

Vitis labrusca

figa

Ficus carica

goji jagoda

Lycium barbarum

murva

Morus alba

Prosto rastoče in okrasne rastline
črni bezeg

Sambucus nigra

bleščeča kalina

Ligustrum lucidum

črna murva

Morus nigra

divja češnja

Prunus avium sylvestris

gozdna borovnica

Vaccinium myrtillus

kranjska kozja češnja

Rhamnus fallax

navadna brogovita

Viburnum opulus

navadna kalina

Lugustrum vulgare

robida

Rubus spp.

sinjezelena robida

Rubus caesius

vrste navadne robide

Rubus fruticosus agg.

pasje zelišče

Solanum nigrum

PVM napada tudi že poškodovane plodove naslednjih sadnih vrst rastlin:
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aronija (Aronia sp.),
kaki (Dyospiros kaki),
aktinidija (kivi) (Actinidia spp.),
jablana (Malus spp.),
hruška (Pyrus communis) in
azijska hruška ali nashi (Pyrus pyrifolia).

Znaki napada in gospodarska škoda
PVM praviloma napada še nezrele in nepoškodovane plodove gostiteljskih rastlin. Samice
med odlaganjem jajčec z nazobčano leglico zarežejo v povrhnjico plodov, pri čemer
nastane na plodu luknjica, ki je dobro vidna tudi s prostim očesom. Na mestu vboda se
povrhnjica rahlo usloči, skozi rano pa se v plod naselijo glive ali bakterije, ki sprožijo
proces gnitja. Iz jajčec se v plodu izležejo ličinke, ki se prehranjujejo z mehkim tkivom
plodov in ga spreminjajo v kašasto gmoto. Napadeni plodovi so zato večinoma
neuporabni.

Slika 9: Vbodno
(Foto: M. Rot).

mesto

Slika 10: Na mestu vboda se
povrhnjica rahlo usloči (Foto:
M. Rot).

Slika 11: Na mestu vboda se
naselijo glive ali bakterije
(Foto: G. Seljak).

Slika 12: Posledice hranjenja
ličnik v plodu (Foto: M. Rot).

Gospodarska škoda, ki jo PVM povzroči v posameznem letu, je odvisna od vremenskih
razmer ter velikosti populacije škodljivca, obenem pa tudi od intenzivnosti in uspešnosti
izvajanja ukrepov zdravstvenega varstva rastlin.
V Evropi so škodo največkrat zaznali na češnjah, breskvah in nektarinah, marelicah,
ameriških borovnicah, jagodah, malinah in robidah ter občasno na grozdju. Leta 2010 je bil
v deželi Trentino - Alto Adige (Italija) zaradi hudega napada PVM pridelek jagodičja po
ocenah manjši za 25-35 %. Kolegi iz Italije so ocenili, da je bila skupaj z izgubami pridelka,
ki so nastale med sortiranjem in skladiščenjem sadja, celotna škoda zaradi PVM ocenjena
na 3-4 milijone evrov. S spoznavanjem bionomije PVM in ozaveščanjem pridelovalcev ter
uvedbo strategije integriranega varstva rastlin pred PVM je v naslednjih letih prišlo do
zmanjšanja negativnega vpliva škodljivca. V dvoletnem obdobju (2012-2013) je skupna
škoda zaradi PVM, upoštevajoč izgubo pridelka in stroške ukrepov zdravstvenega varstva
rastlin, v Trentinu - Alto Adige znašala približno 1 milijon evrov, kar je 7 % vrednosti
proizvodnje.
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V Sloveniji opažamo gospodarsko škodo v kmetijski pridelavi zaradi PVM vse od leta
2013. Prvič je bila škoda zabeležena na Primorskem na pozno zorečih češnjah v Goriških
Brdih ter ameriških borovnicah v manjšem nasadu na Kobariškem. Napadenega je bilo
polovica pridelka. Deževno poletje leta 2014 je nudilo izjemno ugodne pogoje za razvoj
velikih populacij PVM, ki so na Primorskem ponovno povzročile obsežno gospodarsko
škodo tudi zato, ker ustrezne metode zdravstvenega varstva rastlin še niso bile uvedene.
Najbolj je bila prizadeta pridelava srednje poznih in poznih sort češenj ter breskev in
nektarin. Pri srednje poznih sortah češenj je bila ugotovljena 20-70 % črvivost plodov, pri
poznih sortah pa do 100 %. Istega leta je bila zaradi napada PVM in pojava sadnih gnilob
(Monilinia spp.) pridelava breskev v Vipavski dolini manjša za 50 %. Uvedba integriranega
varstva rastlin pred PVM v Sloveniji je znatno prispevala k zmanjšanju škode zaradi tega
škodljivca v kmetijski pridelavi. Kljub temu pa PVM ostaja gospodarsko pomemben
škodljivec, saj se lahko v ugodnih vremenskih pogojih prerazmnoži in prizadene občutljive
sadne vrste. V Sloveniji so to češnje in višnje, jagode, ameriške borovnice, maline, robide
ter namizne sorte grozdja.

Slika 13: Poškodbe na češnjah (Foto:
G. Seljak).

Slika 14: Poškodbe na breskvah. Na
poškodovanem tkivu se je razvila sadna
gniloba (Foto: G. Seljak).

Slika 15: Poškodbe na breskvah (Foto:
G. Seljak).

Slika 16: Poškodbe na marelicah (Foto:
M. Novljan).

Slika 17: Žerka v plodu maline (Foto: M.
Rot).

Slika 18: Poškodbe na robidah (Foto: M.
Novljan).
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Slika
19:
Poškodovani
borovnice (Foto: M. Rot).

plodovi

Slika 20: Žerka v grozdni jagodi (Foto:
G. Seljak).

Slika 21: Poškodbe na grozdni jagodi
(Foto: M. Rot).

Slika 22: Žerke v plodu fige (Foto: M.
Rot).

Slika 23: Poškodbe na paradižniku
(Foto: J. Razinger).

Slika 24: Poškodba na jagodi (Foto: N.
Cvelbar Weber).

UKREPI ZA
OBVLADOVANJE
PLODOVE VINSKE MUŠICE
Obvladovanje PVM je kompleksno in zajema spremljanje PVM, ugotavljanje poškodb,
uvedbo različnih preventivnih ukrepov in uporabo metod zatiranja.

Monitoring plodove vinske mušice in
spremljanje poškodb
Predpogoj za uspešno obvladovanje PVM je spremljanje njene populacije. Ker trenutno za
spremljanje populacije PVM ni na voljo vrstno specifičnih (feromonskih) vab, ki bi ciljno
delovale na škodljivca, se poslužujemo uporabe prehranskih pasti. Prehranske pasti
postavimo v nasad takoj po cvetenju gostiteljskih rastlin. Za privabilno raztopino
uporabimo jabolčni ali vinski kis in rdeče vino v razmerju 3:1 (3 deli kisa in 1 del vina).
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Pasti menjamo in pregledujemo tedensko, in sicer od začetka zorenja plodov do njihovega
obiranja. Tako pridelovalec dobi pomembne informacije o času, ko se škodljivec pojavi, in
številčnosti populacije. Na podlagi pridobljenih podatkov se nato odločamo o ukrepih za
zatiranje.

PREHRANSKE PASTI
Prehranske pasti so namenjene spremljanju naleta PVM in ugotavljanju velikosti
populacije. Primerne so tudi za lovljenje drugih vrst vinskih mušic.
Pasti so lahko različnih oblik, z luknjami v zgornjem delu, skozi katere privabilna raztopina
privablja mušice. Za spremljanje populacije PVM lahko uporabimo kupljene ali doma
izdelane pasti. Uporabimo lahko 0,5 l plastenke, ki jim na zgornjem delu naredimo cca. 6
luknjic, premera od 3 do največ 4 mm. Če so luknjice večje, se v pasti lovijo tudi druge
večje žuželke, kot so ose, čebele, sršeni in večje muhe. Za boljšo privabilnost plastenko
obarvamo rdeče.

Slika 25: Komercialno dostopa past Droso
Trap® (Foto: M. Rak Cizej).

Slika 26: Doma izdelana prehranska past
napolnjena z raztopino vinskega kisa in
vode v razmerju 3:1 (Foto: M. Rak Cizej).

Slika 27: Past domače izdelave (Foto: M.
Rot).

Za privabilno raztopino uporabimo jabolčni ali vinski kis in rdeče vino v razmerju 3:1, ki ji
dodamo žličko sladkorja na 1 l mešanice. V prehransko past nalijemo približno 1 do 2 dl
prehranske raztopine (odvisno od velikosti pasti) in jo zapremo s pokrovom. Plastenke s
prehransko vabo obesimo na ali v bližino gostiteljskih rastlin s plodovi, na katerih
pričakujemo, da bi se škodljivec lahko zadrževal. Prehransko (privabilno) raztopino
moramo menjati in pregledovati najmanj enkrat tedensko, odvisno od temperature in
vlažnosti zraka. Ker je PVM najbolj aktivna pri temperaturah med 18 in 25° C in višji zračni
vlagi (zlasti v deževnem vremenu), je potrebno pozorno spremljati populacijo zlasti pri
omenjenih pogojih in po potrebi privabilno raztopino v prehranskih pasteh menjati
pogosteje.
Ulovljene žuželke v laboratoriju precedimo skozi gosto sito ter jih prenesemo v posodo s
svetlim dnom (npr. petrijevka), da bi lažje ugotavljali navzočnosti PVM. Za pregled
ulovljenih osebkov moramo uporabiti povečevalno steklo ali stereomikroskop, še posebej
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za določevanje samic. Določanje je vsaj prvič dobro prepustiti poznavalcem, ker je
možnost napačne določitve in zamenjave z drugimi, neškodljivimi vrstami precejšnja.
Med pomembnimi ukrepi za spremljanje PVM velja omeniti tudi spremljanje pojava
poškodb zaradi PVM na plodovih in prisotnost osebkov v samih plodovih. Zlasti pri
jagodičju je treba ob vsakem obiranju vzeti referenčni vzorec plodov (cca. 50 plodov), v
katerih ugotavljamo navzočnost jajčec, žerk in bub ter znake poškodb na povrhnjici. S
pridobljenimi podatki se lažje odločamo o nadaljnjih ukrepih za obvladovanje škodljivca.
Navzočnost ličink (žerk) ugotovimo tako, da plodove potopimo za eno do dve uri v mlačno
slanico (100 g soli na 1 l vode), v kateri ličinke zapustijo plodove. S pridobljenimi podatki
se lažje odločamo o nadaljnjih ukrepih za obvladovanje škodljivca. Če opazimo, da se
delež poškodb od zadnjega obiranja povečuje, Z nadaljnjim pobiranjem plodov pohitimo.
Nezrele plodove pri sadnih vrstah ali sortah, ki kasneje dozorevajo, lahko preventivno
zaščitimo z insekticidi, ki preprečijo napad PVM

Preventivni ukrepi
USTREZNA IZBIRA LEGE NASADA IN PRIMERNE SADNE VRSTE OZIROMA SORTE
Plodova vinska mušica za razvoj potrebuje vlažno okolje, zato je priporočljivo nasade
saditi na sončnih in zračnih legah ter tako zmanjšati možnosti za razvoj škodljivca. Pri
načrtovanju novih nasadov sadnih vrst, ki so dovzetne za napad PVM, je potrebno
posebno pozornost posvetiti izbiri sort glede na čas dozorevanja in oddaljenosti nasada od
gozda. S sajenem sort, ki dozorevajo sočasno, bo obiralno obdobje krajše in zmanjšana
izpostavljenost plodov napadu PVM. S sajenjem zgodnjih sort, zlasti pri jagodičju, se
nekoliko izognemo napadu PVM. Kljub temu lahko napade PVM pričakujemo tudi v
nasadih, kjer so zgodnje sorte. Ker želimo, da je sadje na trgu večji del leta, moramo za
srednje pozno in pozno zoreče sorte izbrati ustrezno tehnologijo pridelave oz. ukrepe za
preprečevanje škode zaradi PVM. Lega nasada ne sme biti preblizu gozda, saj gozd in
plodovite rastline, ki tam rastejo, predstavljajo rezervoar PVM. Možnost za migracije PVM
iz gozda v nasad se zmanjša že pri oddaljenosti nasada več kot 200 m od gozda.
USTREZNA TEHNOLOGIJA PRIDELAVE
 Gnojenje
Uravnoteženo gnojenje je predpogoj za zdrav in kakovosten pridelek. Temeljno izhodišče
pri gnojenju rastlin je analiza založenosti tal s hranili. Rastline zahtevajo dobro založenost
tal s kalijem in fosforjem ter ustrezno gnojenje z dušikom. Pretirano gnojenje z dušikom
negativno vpliva na občutljivost listov in plodov za okužbe s povzročitelji bolezni ter napad
škodljivcev. Na odpornost rastlin bistveno vpliva tudi ustrezna prehranjenost rastlin z
mikrohranili.
 Rez
Razvoj plodove vinske mušice je manj intenziven pri višjih temperaturah in pri nizki zračni
vlažnosti. Da bi škodljivca kar najbolj omejili, je potrebno v nasadu izvajati primerno rez, da
je rastlina čim bolj zračna. Poleg rezi morajo biti dosledno izvedena tudi različna zelena
dela v nasadu, kot je odstranjevanje zalistnikov (vinska trta), redčenje pregostih talnih
poganjkov (jagodičje), poletna rez ter zatiranje podrasti na in ob pridelovalni površini.
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Dodaten ukrep za zmanjšanje naleta muh je tudi odstranjevanje listov ob plodovih, saj se
na ta način zmanjša vlažnost. Kot preventivni ukrep zatiranja plodove vinske mušice
svetujejo tudi ustrezno gojitveno in vzdrževalno rez, s katero osvetlimo krošnjo oziroma
grm. Tako povečamo zračnost in izboljšamo pogoje tudi za sočasno dozorevanja plodov. Z
redčenjem preobilno obloženih dreves izboljšamo kakovost plodov in pripomoremo k
enakomernejšemu dozorevanju in zmanjšamo izpostavljenost plodov napadu s plodovo
vinsko mušico. Odsvetujemo odlaganje odpadkov, ki nastanejo pri predelavi grozdja in
ostalega sadja, v bližino nasadov.
 Namakanje
Namakanje močno vpliva na rast in vitalnost rastlin. Priporoča se uporaba mikrorazpršilcev
in kapljično namakanje, ki ne povzroča večje vlažnosti v krošnji ali grmu. Pred vnovičnim
namakanjem naj se substrat vsaj delno osuši. S tem preprečimo previsoko vlažnost v
nasadu ter spodbudimo rastline k razraščanju koreninskega sistema.
Oroševanje nasadov ni priporočljivo, saj s tem ustvarjamo ugodne pogoje za razvoj PVM.
Nasade namakamo zjutraj in v dopoldanskem času ter tako omogočimo, da se čez dan
vlažnost zrak v nasadu zmanjša.
SPLOŠNO VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI
Dosledno izvajanje ukrepov zdravstvenega varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci je
predpogoj za uspešno obvladovanje PVM. V sadovnjakih in vinogradih so prisotne številne
žuželke, ki s hranjenjem na plodovih povzročajo poškodbe, kar posledično privede do
gnitja. Gnitje plodov je povezano tudi s prisotnostjo glivičnih bolezni, kot so siva plesen
(Botrytis cinerea) in sadne gnilobe (Monilia spp.). Zlasti v vlažnih razmerah lahko omenjeni
povzročitelji bolezni povzročajo primarne okužbe plodov. Še bolj pogoste pa so
sekundarne okužbe, ki nastanejo kot posledica nastanka poškodb zaradi različnih vrst
škodljivcev (sadni zavijači, sadne muhe, grozni sukači,..). Vonj poškodovanih in gnijočih
plodov privablja PVM v sadovnjake in vinograde, zato je potrebno pozorno spremljati
vremenske razmere in zdravstveno stanje ter po potrebi opraviti dodatna preventivna
tretiranja s fungicidnimi pripravki.
ODSTRANJEVANJE GOSTITELJSKIH RASTLIN V BLIŽINI NASADA IN PODRASTI V
NASADU
Med pomembnejše preventivne ukrepe za zmanjšanje pojava škodljivca sodi tudi
odstranjevanje samoniklih gostiteljskih rastlin, v bližini pridelovalnih površin, ker se na teh
rastlinah lahko zadržuje PVM, ki nato leti na dozorevajoče plodove v nasadu. Pomembno
je tudi redno zatiranje podrasti z redno košnjo ali mulčenjem, saj na ta način zmanjšamo
vlažnost v nasadu, kar ustvarja ugodne pogoje za razvoj PVM. V nasadih jagodičja se ob
sajenju priporoča uporaba folije oziroma agrotekstila. S tem preprečimo razraščanje
podrasti v nasadu ter zmanjšamo izhlapevanje vode iz tal.
SPRAVILO PRIDELKA IN HIGIENSKI UKREPI PO OBIRANJU
Da bi zmanjšali napad plodove vinske mušice, moramo plodove obirati dosledno in sproti.
Spravilo pridelka naj poteka ob tehnološki zrelosti. Pravočasno obiranje plodov lahko
bistveno zmanjša poškodbe zaradi PVM. Med preventivnimi ukrepi je ključna higiena
nasada. Pri obiranju določene sadne vrste ali sorte je potrebno pobrati in iz nasada
odnesti vedno ves pridelek, vključno s poškodovanimi ali gnilimi plodovi. Poškodovane
plodove sproti odstranjujemo in jih uničimo. Tudi ostanki plodov so vir hrane za PVM.
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Poškodovane plodove je treba čim prej uničiti, saj so glavni vir za nadaljnje razmnoževanje
PVM. Poškodovanih plodov ne odvržemo na kompost in jih ne puščamo v embalaži.
Učinkovit način za uničenje je zakopavanje v tla na globini 30 cm, s čimer preprečimo, da
bi odrasle mušice izletele iz tal. Drug način uničenja je sežig. Mulčenje plodov ni dovolj
učinkovit ukrep, saj ostanki sadja lahko dodatno privabijo odrasle osebke PVM. Za
uničenje plodov se vse pogosteje uporablja tudi postopek solarizacije. Pri tem
poškodovane plodove poberemo v prozorne plastične vreče, vreče dobro zavežemo ter
izpostavimo na soncu za teden dni. Zaradi visoke temperature v vreči PVM propade. Ta
ukrep je primeren predvsem pri sadnih vrstah z večjimi plodovi, npr. za plodove
koščičarjev.
Obrane plodove hranimo v skladišču, v katerem ločimo prostor, namenjen dolgotrajnemu
skladiščenju, ter prostor, kjer hranimo pridelke za prodajo. Skrbimo tudi za higieno
skladiščnih prostorov ter redno odstranjujemo vse plodove, ki niso primerni za prodajo.
Obrane plodove je potrebno takoj ohladiti. Na ta način preprečimo morebitno škodo, ki bi
nastala ob odlaganju jajčec PVM. Primerna temperatura hlajenja znaša za večino sadja od
1,6 do 2,2 °C. Ohlajena kontrolirana atmosfera zavira razvoj PVM. Zveza ekoloških
pridelovalcev iz Švice svetuje hlajenje pri 2 °C vsaj za obdobje štirih dni. Na ta način je
uničena večina ličink in jajčec v napadenih plodovih. Jagodičje in češnje se za daljša
obdobja skladiščenja shranjujejo v ohlajenih komorah, kjer lahko prilagodimo tudi sestavo
atmosfere. Tako imenovana kontrolirana atmosfera pri skladiščenju jagodičja in češenj
vsebuje povišane koncentracije CO2. Plodovi morajo ostati v hladilnici do prodaje.

MASOVNI ULOV
Masovni ulov (angl. mass trapping) je metoda lovljenja PVM s prehranskimi
pastmi/vabami. Prehranske pasti postavimo ob rob nasada in v njegovo notranjost. Število
prehranskih pasti pri masovnem ulovu je najmanj 300–400 vab/ha. V Švici svetujejo
uporabo prehranskih pasti v intervalih od 2 do 5 m. Če uporabljamo prehranske pasti
skupaj s specifičnimi privabili, ki še dodatno privabljajo PVM, lahko število vab zmanjšamo
na 100 oziroma 200 vab/ha. Pri masovnem ulovu prehranske pasti ne služijo samo kot
orodje za spremljanje in ugotavljanje populacije PVM, temveč z njimi ulovimo večje število
PVM in posledično vplivamo na zmanjšanje populacije ter s tem upad poškodb na
plodovih. Pri zmanjšanju populacije PVM je metoda masovnega ulova učinkovita pri
majhnem naletu PVM – pri večji populaciji z masovnim ulovom ne moremo zagotoviti
zadostne zaščite plodov. Masovni ulov je učinkovit, če postavimo prehranske pasti ob
robovih nasada bolj na gosto (še posebej, če je nasad v bližini gozdnega roba).
Prehranske pasti je potrebno postaviti v nasad še pred začetkom dozorevanja plodov. Ko
je intenziteta zorenja plodov na vrhuncu, gredo PVM tudi v notranjost nasada. Prehranske
pasti običajno izobesimo v bolj senčne dele krošnje, kjer se PVM raje zadržuje. Pri
borovnicah in malinah morajo biti vabe postavljene na višino 100 do 120 cm od tal,
medtem ko jih pri jagodi postavimo v višino plodov, tik nad tlemi. Pasti menjamo tedensko,
pri čemer je potrebno ulovljene PVM skupaj s tekočino odnesti iz nasada. Če bi
prehransko raztopino zlivali na tla neposredno v nasadu, bi dodatno privabljali PVM.

PROTIINSEKTNE MREŽE
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Protiinsektne mreže fizično preprečijo dostop PVM do plodov gostiteljskih rastlin, zato so
najbolj učinkovita metoda za preprečevanje škode. Sistemi prekrivanja se med seboj
razlikujejo po izvedbi nosilne konstrukcije, načinu pokrivanja (delno, popolno), ter možnosti
dostopa do rastlin z orodjem ali kmetijsko mehanizacijo. Ločimo dva glavna tipa
protiinsektnih mrež: enovrstni sistem, kjer zaščitimo vsako vrsto posebej, in bločni sistem,
kjer zaščitimo več vrst hkrati. Pridelovalci pa se lahko odločijo tudi za pokrivanje
posameznih grmov oziroma dreves. Tako enovrstni kot bločni sistem uporabe
protiinsektnih mrež se lahko nadgradi z uporabo mrež proti toči oz. proti ptičem (streha
mrežnika) in folijo proti dežju (tunel). Učinkovitost posameznega sistema je odvisna od
tesnjenja protiinsektnih mrež, pri čemer je najpomembnejše zagotoviti dobro tesnjenje
mrež na stikih s tlemi oziroma ob stiku stranskih mrež. Za popolno zaščito pred PVM
pridejo v poštev mreže z velikostjo okenc ≤ 1 mm2. V največji meri sta tako pri pridelavi
koščičarjev kot jagodičja uveljavljena enovrstni in bločni sistem pokrivanja v kombinacijah
s protitočno zaščito, zaščito proti dežju in zaščito proti ptičem. Najbolj učinkovit je
enovrstni sistem pokrivanja, ki nudi 100 % zaščito plodov, a je zaradi načina izvedbe med
vsemi najdražji.

Kemične metode varstva
Poleg mehanskih in fizikalnih načinov omejevanja PVM je uporaba kemičnih sredstev
eden ključnih ukrepov integriranega varstva rastlin pred PVM. Odločanje za uporabo
insekticidov temelji na priporočilih prognostične službe, ki izda okvirno obvestilo o
možnosti pojava plodove vinske mušice. Za škropljenje se odločamo na podlagi lastnih
opazovanj in spremljanja pojava odraslih mušic v nasadu, ki poteka s pomočjo prehranskih
vab. Te v nasadu namestimo v začetku barvanja plodov, ki so v obdobju zorenja podvrženi
napadu plodove vinske mušice. Odrasle mušice hitro spolno dozorijo in običajno odlagajo
jajčeca že drugi dan po izleganju, zato je pravočasno odkrivanje prisotnosti škodljivca v
nasadu odločilno za pravočasno ukrepanje.
Strategija uporabe insekticidov temelji na večkratni zaporedni rabi različnih aktivnih snovi,
pri čemer poskušamo zagotoviti stalno površinsko zaščito plodov, od faze začetka
barvanja do faze zrelosti oziroma obiranja plodov. Iz nabora fitofarmacevtskih sredstev so
za zatiranje PVM na koščičastih sadnih vrstah, jagodičju in vinski trti registrirani pripravki
na osnovi različnih aktivnih snovi (preglednica). Pri izboru in umeščanju insekticidov v
program škropljenja, upoštevamo dolžino njihovega delovanja ter karenčno dobo.
Insekticide z daljšim delovanjem in daljšo karenčno dobo praviloma uporabimo za začetna
škropljenja, zaključna škropljenja opravimo z insekticidi, ki imajo krajšo karenčno dobo. Pri
določanju termina zadnjega škropljenja moramo dobro oceniti hitrost zorenja plodov in
dosledno upoštevati karenčno dobo pripravka, ki ga bomo uporabili. V času zorenja plodov
sta največkrat v uporabi pripravka na osnovi aktivne snovi spinosad, ki imata krajšo
karenčno dobo in sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi sadja.
Na učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev poleg vremenskih razmer v veliki meri vpliva
tudi kakovost nanosa pripravka na rastline. Za izboljšanje nanosa pripravkov je
priporočljivo dodajanje močil v škropilno brozgo, pri čemer je potrebno porabljeno količino
vode ustrezno prilagoditi. S tehnološkimi ukrepi, kot je na primer ustrezna rez, omogočimo
boljši dostop škropilne brozge znotraj krošnje grmov. V poletnem času so odrasle mušice
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aktivne v hladnejšem delu dneva, zato je aplikacijo insekticida priporočljivo opraviti v
jutranjem ali večernem času, ko je zaradi nižjih temperatur zraka učinkovitejši tudi nanos
pripravka na površino plodov.
Preglednica 1: Fitofarmacevtska sredstva za zatiranje PVM (veljavnost registracij na dan,
5.7.2021)

Število tretiranj

FFS

Aktivna
snov

Sadna vrsta

Odmerek Karenca

Imidan

fosmet

češnje
višnje
breskve
nektarine

1,5 kg/ha

14 dni

največ 1

Exirel

ciantraniliprol

češnje
višnje
vinska trta

1 l/ha

7 dni

največ 2

0,9 l/ha

10 dni

maline
robide
ameriške
brusnice
ribez
kosmulje
jagode
vinska trta

0,2 l/ha

3 dni

največ 1

0,15 l/ha
0,11 l/ha

1 dan
14 dni

največ 3
največ 2

maline
robide
ameriške borovnice
brusnice
ribez
kosmulje
vinska trta
jagode

0,4 l/ha

3 dni

največ 2 v 10 dnevnih presledkih

0,22 l/ha
0,3 l/ha

14 dni
1 dan

koščičaste
sadne
vrste
jagode
rozgasto in drugo
drobno
sadje
ter
jagodičevje

0,96 L /ha
/1500 L vode
oz. v 0,064
% konc

7 dni

Laser Plus

Laser
EC

240

Asset five

spinosad

spinosad

piretrin

borovnice

največ 2
največ 3 v 7 dnevnih presledki

največ 3 v 7 dnevnih presledkih

3 dni

Biotip floral

piretrin

vinska trta

1,6 l/ha

3 dni

Največ 3

Flora verde

piretrin

vinska trta

1,6 l/ha

3 dni

Največ 3

Specifični ukrepi pri posameznih sadnih
vrstah
Osnova za uspešno obvladovanje plodove vinske mušice je dosledno in pravočasno
izvajanje ukrepov integriranega varstva rastlin za zmanjševanje številčnosti populacije
škodljivca in s tem tveganja za nastanek škode. V tehnologiji pridelave posameznih
gostiteljskih rastlin v ta namen izvajamo različne agrotehnične, fitosanitarne in higienske
ukrepe, vključno z uporabo fitofarmacevtskih sredstev.
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KOŠČIČARJI
Med koščičarje uvrščamo breskve, nektarine, marelice, slive in češplje ter češnje in višnje.
Plodova vinska mušica se lahko prehranjuje na vseh naštetih sadnih vrstah in pri tem
povzroča škodo. V Sloveniji je bila do sedaj ugotovljena največja škoda na češnjah.
 Gnojenje
Gnojenje ima neposreden vpliv na velikost in kakovost pridelka koščičarjev, hkrati vpliva
na njihovo občutljivost za pojav bolezni in napad škodljivcev. Odmerki dušika pomembno
vplivajo na pokanje in gnitje plodov pri češnji, kar se še posebej odraža v letih z veliko
količino padavin v pomladanskem času. Odmerki dušika, večji od 80 kg N/ha, dodani
češnjam spomladi, prinesejo v deževnih pomladih tudi do 30 % več počenih ali gnilih
plodov. Pri breskvah poveča prekomerno in pozno gnojenje z dušikom nevarnost za
okužbe s sadnimi gnilobami (Monilinia spp.), pri čemer se poveča tudi nevarnost za napad
PVM v času zorenja. Sadnim gnilobam in napadu PVM so bolj podvržene srednje pozne in
pozne sorte breskev, ki zorijo po sorti Redhaven. Zadnji obrok dušika mora biti pri teh
sortah dodan najkasneje sredi junija.

Slika 28 in slika 29: Prekomerno gnojenje z dušikom povzroča pokanje plodov in gnitje češenj (Foto: M. Rot).
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Preglednica 2: Priporočene količine dušika ( N ) za koščičarje

Količina čistega
dušika v kg/ha

Breskev in
nektarina

Češnja in
višnja

Sliva in
češplja

Marelica

120

100

105

110

Z dušikom je priporočeno gnojiti v več obrokih, posamezen obrok dušika naj ne presega
50 kg čistega dušika na hektar. Osnovno gnojenje z NPK, ki vsebuje tudi prvi obrok
dušika, opravimo spomladi pred cvetenjem oz. začetku odganjanja travne ruše. Jesensko
gnojenje oz. drugi obrok dušika v količini 30-50 kg čistega dušika/ha dodamo en mesec
pred odpadanjem listja.
V gosto sajenih nasadih koščičarjev v nizkih ravninskih legah, ki so močno izpostavljeni
pozebam in imajo bujnejšo rast, priporočamo osnovno gnojenje v dveh obrokih. Prvi
(polovičen) odmerek dodamo ob odganjanju dreves, drugo polovico pa raztrosimo, ko
mine nevarnost pozebe oziroma je sploh ne raztrosimo ob popolni pozebi ali ustrezno
zmanjšamo ob delni pozebi.
V nasadih koščičarjev opazujemo pravilnost gnojenja z dušikom. V primerno gnojenem
nasadu so listi živo zelene barve, enoletni poganjki s cvetnimi brsti pa dovolj dolgi (30 do
50 cm). Temno zeleni listi in zelo bujna rast dreves, kjer bohotivke dosegajo dolžino 1-3 m
in senčijo krošnjo, kažejo na prekomerno gnojenje z dušikom. Za izboljšanje kakovosti
plodov priporočamo listno (foliarno) gnojenje z uporabo listnih gnojil. Škropljenje češenj z
raztopino kalcijevega klorida (CaCl2) v obdobju pred zorenjem poveča odpornost plodov
na pokanje.
 Namakanje
V intenzivni pridelavi koščičarjev je namakanje nujen ukrep za doseganje obilnih in
kakovostnih pridelkov. Pri posameznih vrstah koščičarjev sicer obstajajo posebnosti glede
potreb po vodi in načina namakanja. Češnje so za pomanjkanje vode še posebno
občutljive od cvetenja do konca junija. Stalna oskrba z vodo od cvetenja do zorenja
zmanjšuje pokanje plodov, s čimer se zmanjša nevarnost za gnitje in pojav PVM v
nasadih. Namakanje je še posebej potrebno zagotoviti v nasadih češenj, kjer poteka
pridelava pod folijo. Z namakanjem češenj je potrebno nadaljevati tudi po obiranju, da bi
preprečili sušni stres ter ohranili drevesa v dobri kondiciji, ki je potrebna za rodnost v
naslednjem letu.
Z vidika porabe vode in učinkovitosti sta najprimernejša načina namakanja koščičarjev
kapljični namakalni sistem ter mikrooroševanje. Najmanj primerno je klasično namakanje z
razpršilci nad krošnjo. Glavna slabost tovrstnega načina namakanja, je poleg velikih izgub
vode, negativen vpliv na zdravstveno stanje rastlin. Zaradi močenja listov prihaja do
izpiranja fitofarmacevtskih sredstev, poveča se vlažnost v predelu krošnje in s tem tudi
nevarnost za okužbe s povzročitelji bolezni. Tipična bolezen koščičarjev, na razvoj katere
vpliva med drugim tudi način namakanja, je plodova monilija (Monilinia fructicola). Pri
namakanju breskev z razpršilci nad krošnjo prihaja do padca temperatur v krošnji na
raven, ki je optimalna za latentne okužbe s plodovo monilijo. Posledica so okužbe in gnitje
breskev v času zorenja. Nižje temperature v krošnji hkrati pospešujejo razmnoževanje
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PVM, ki ima za razvoj podobne temperaturne zahteve kot glive, ki povzročajo sadne
gnilobe.

Slika 30, slika 31 in slika 32: Namakanje z razpršilci nad krošnjo povečuje nevarnost za latentne okužbe breskev s plodovo monilijo (M.
fructicola); gnijoči plodovi breskev v nasade privabljajo velike populacije PVM (Foto: M. Rot).

 Rez
Zimska in poletna rez uravnavata bujnost rasti, pridelek in kakovost plodov pri koščičarjih.
Z rezjo osvetlimo krošnjo, kar ugodno vpliva na diferenciacijo brstov ter prispeva k
enakomernejšemu in hitrejšemu dozorevanju plodov. Slednje je zelo pomembno zlasti pri
češnjah, pri katerih z oženjem obiralnega okna tudi zmanjšamo tveganje za napad PVM.
Redkejša krošnja prispeva k boljšemu nanosu sredstev za varstvo rastlin, omogoča
hitrejše sušenje listov ter posledično vpliva na manjši pojav glivičnih bolezni. Pri rezi
odstranjujemo tudi posušene in obolele dele vej in poganjkov ter sadne mumije, ki so vir
različnih okužb v nasadih koščičarjev.

Slika 33, slika 34 in slika 35: Sadne mumije so glavni vir glivičnih okužb pri koščičarjih, zato jih je potrebno pri rezi dosledno
odstranjevati (Foto: M. Rot).

 Obiranje plodov in ukrepi po obiranju
Pravočasno obiranje zrelih plodov je eden od osnovnih ukrepov za preprečevanje napada
PVM pri koščičastih sadnih vrstah. Škodo zaradi napada PVM lahko zmanjšamo z
zgodnjim, pogostim in popolnim obiranjem plodov. Pri češnjah je v letih z močnim
napadom PVM priporočljivo obrati ves pridelek z dreves hkrati ter odstraniti tiste plodove,
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ki še niso zreli. Sicer se zgodi, da je pri drugem obiranju okužen in netržen celoten
preostali pridelek. V nasadih češenj s sortami, ki zorijo v različnih terminih, je priporočljivo
zgodnje sorte popolnoma obrati. Na drevesih ne smemo puščati prezrelih in poškodovanih
plodov, sicer postanejo gojišče PVM.
 Masovni ulov
Metoda masovnega ulova se je izkazala kot učinkovit ukrep za zmanjšanje populacije
PVM v času pred zorenjem češenj. Za to obdobje so značilne dokaj nizke populacije PVM
v primerjavi z drugimi obdobji v sezoni pridelave koščičarjev. Pasti s prehransko vabo za
masovni ulov morajo biti nameščene zgodaj, pred začetkom barvanja plodov (BBCH 79).
Namestimo jih ob robovih češnjevih nasadov, v oddaljenosti 4-5 m od dreves. Priporočena
razdalja med pastmi je 2,0-2,5 m. Obesimo jih na pomožne nosilce (lesene ali kovinske
palice) ali na žičnato ograjo, na višino 1,5 m nad tlemi. Prehransko vabo zamenjamo
enkrat do dvakrat tedensko. V ta namen so v prodaji različni tipi pasti in prehranske vabe.
Za uspešno zaščito nasada češenj velikosti 1 ha potrebujemo 160-200 pasti. Stroške
masovnega ulova lahko zmanjšamo z uporabo doma izdelanih pasti in prehranskih vab, ki
so po učinkovitosti primerljive s komercialnimi. V obdobju po zorenju češenj običajno
populacije PVM skokovito narastejo, zato je metoda masovnega ulova pri obvladovanju
PVM pri ostalih koščičarjih manj učinkovita ter v praksi redkeje uporabljena.

Slika 36: Vabe za masovni ulov PVM (Foto: J. Dariž).

 Protiinsektne mreže
V pridelavi češenj sta se uveljavila dva sistema pokrivanja; enovrstni in bločni. Pri obeh
sistemih češnje pokrijemo takoj po cvetenju, pokrite ostanejo vse do obiranja. Poleg
zaščite pred PVM nudita oba sistema tudi zaščito pred ptiči, ki povzročajo vse večjo škodo
v pridelavi češenj. Za popolno zaščito pridelka pred PVM je primerna protiinsektna mreža
z velikostjo okenc ≤ 1 mm2. V pridelavi češenj je običajno v uporabi prottiinsektna mreža,
ki je v vrhnjem delu nadgrajena s protidežno zaščito. Ta pomembno vpliva na zmanjšanje
pokanja češenj. Učinkovitost protiinsektnih mrež je odvisna od tesnjenja spojev mrež in
stikov mreže s podlago. Pred razpiranjem in nameščanjem mrež je potrebno pas
medvrstnega prostora, kjer se mreže stikajo s tlemi, pomulčiti ali poškropiti s herbicidom.

Strokovna priporočila za obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii (Matsumura))

22

Slika 37: Enovrstni sistem protiinsektnih mrež (Foto: M. Rot).

Slika 38: Ogrodje pri bločnem sistemu pokrivanja (Foto: M. Rot).

Protiinsektne mreže in njihova nosilna konstrukcija morajo biti postavljene na način, da ne
ovirajo prehoda mehanizacije. Nosilna konstrukcija je lahko betonska, lesena ali kovinska.
Na območjih, kjer se pojavljajo močni vetrovi, je zaradi večje prožnosti primernejša lesena
konstrukcija. Pri betonski konstrukciji lahko sunki vetrov povzročijo pokanje stebrov.
Ustrezno sidranje nosilne konstrukcije je osnovni pogoj za njeno stabilnost. Pri enovrstnem
sistemu pokrivanja je vsak nosilni steber sidran z dvema sidroma dolžine 1,2 – 1,5 m, kar
omogoča stabilnost sistema tudi v najhujših vetrovih. Pri načrtovanju nasada je potrebno
upoštevati smer prevladujočih vetrov. Zasaditev vrst mora potekati v smeri vetrov. V
nasprotnem primeru veter pritisne mrežo ob drevesa ter povzroča poškodbe na poganjkih
in plodovih. Vetrovi povzročajo tudi drgnjenje mreže ob nosilno konstrukcijo in drevesa,
zaradi česar lahko pride do poškodb mreže.

Slika 39 in slika 40: Močni vetrovi pritisnejo mrežo ob drevesa pri čemer prihaja do poškodb plodov (Foto: M. Rot).

V kolikor se odločimo za nameščanje protiinsektnih mrež moramo to načrtovati že pred
saditvijo nasada. Enovrstni sistem prekrivanja je primeren za nasade češenj na šibkih
podlagah (Gisela 5, Gisela 6), pri katerih drevesa dosežejo maksimalno višino 3 m.
Dolžina nosilnih stebrov je v tem primeru 4,5 m, končna višina nosilne konstrukcije je 3,5
m. Za pokrivanje češenj na bujnejših podlagah, pri katerih drevesa dosežejo višino 4 m, je
primernejši bločni sitem pokrivanja. Če je nasad že pokrit s protidežno folijo, lahko za
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namestitev protiinsektnih mrež uporabimo obstoječo konstrukcijo, protiinsektno mrežo
namestimo ob straneh nasada.
Prednost bločnega sistema pokrivanja so nižji stroški postavitve, z njim lahko zaščitimo že
rodne nasade, primeren je tudi za bujnejše podlage ter za nasade, v katerih je posajenih
več sort. Učinkovitost zaščite pred PVM je pri bločnem sistemu nižja v primerjavi z
enovrstnim sistemom, saj je težje zagotoviti popolno tesnjenje stranskih spojev mrež, kot
tudi tesnjenje na stikih mreže s podlago. Pri bločnem sistemu pokrivanja lahko v nasad
dostopamo tudi s stroji in kmetijsko mehanizacijo. S številom vstopov v mrežnik se
povečuje tudi tveganje za vstop PVM ter za poškodbe plodov.
Sistem enovrstnega pokrivanja češenj ob strokovni izvedbi popolnoma prepreči dostop
PVM do plodov. Če je kombiniran s protidežno zaščito, preprečuje tudi pokanje plodov.
Glavna slabost tega sistema so visoki stroški postavitve. Postavitev sistema je potrebno
načrtovati pred pripravo nasada. Sistem zahteva izbiro ustrezne podlage in sortimenta,
lahko pa vpliva tudi na način pridelave. Uporaba protiinsektnih mrež je zagotovo ukrep, ki
sodi v ekološko sadjarstvo. Kljub visokim stroškom lahko na daljši rok izboljša ekonomiko
pridelave češenj.
 Protidežne folije
Uporaba protidežnih folij je uveljavljena v pridelavi češenj, saj pomembno zmanjša
pokanje plodov in pojav sadnih gnilob kot tudi tveganje za nalet PVM v nasade. Z uporabo
protidežne zaščite se na račun manjšega nanašanja FFS in enakomernejšega nanosa
zlasti v zgornjem delu krošnje, odsotnosti izpiranja zaradi dežja ter počasnejšega razpada,
poveča učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev. Pridelava pod folijo lahko tudi ublaži učinek
pomladanskih pozeb v času cvetenja češenj. Tehnologija prekrivanja nasadov s folijo je
primerna za nasade češenj na šibkih podlagah z urejeno drenažo in namakanjem.

Slika 41: Nasad češenj pokrit s protidežno folijo (Foto: M. Rot).

 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev
Za uporabo fitofarmacevtskih sredstev zoper PVM se odločamo na podlagi spremljanja
številčnosti ulova v lovilnih pasteh oziroma na podlagi ugotavljanja navzočnosti ličink v
plodovih. Za PVM niso določeni natančni pragovi škodljivosti za posamezno sadno vrsto,
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zato je pri odločitvi za uporabo FFS potrebno upoštevati tudi številne druge dejavnike, kot
so: fenološka faza sadne vrste in dovzetnost za napad PVM, predviden čas obiranja,
vremenske razmere, splošno zdravstveno stanje nasada idr., ki nam pomagajo pri oceni
tveganja za nastanek škode.
Češnje so dovzetne za napad PVM od začetka barvanja plodov (BBCH 81) do obiranja.
Zaradi daljše izpostavljenosti plodov napadu PVM je pri češnjah običajno potrebna
večkratna zaporedna uporaba FFS. Pri srednje poznih in poznih sortah običajno hkrati s
PVM zatiramo tudi češnjevo muho (Rhagoletis cerasi). Pri uporabi FFS zoper češnjevo
muho in PVM je v veljavi izključno preventivni pristop, pri čemer zatiramo odrasle osebke
ter preprečujemo odlaganje jajčec v plodove. Pri izboru sredstev upoštevamo dolžino
njihovega delovanja ter karenčno dobo. Začetna škropljenja opravimo z insekticidi, ki imajo
daljše delovanje in praviloma tudi daljšo karenco. Njihov namen je čim bolj zmanjšati
populacijo PVM, da v obdobju med obiranjem ne bi prihajalo do prerazmnožitve in pojava
črvivosti plodov. Pri večini koščičarjev lahko uporabimo sredstvo na osnovi aktivne snovi
fosmet. Pri češnjah lahko za prvo škropljenje uporabimo tudi sredstvo na osnovi aktivne
snovi acetamiprid, v kolikor hkrati s PVM zatiramo tudi češnjevo muho. V času tik pred
obiranjem ter med obiranjem češenj je pritisk PVM največji. Zlasti ob neugodnih
vremenskih razmerah je zato, pri preprečevanju škode na pridelku, ključnega pomena
uspešna izvedba zaključnega škropljenja. Pri tem je potrebno dobro oceniti hitrost zorenja
plodov in dosledno upoštevati karenčno dobo uporabljenega pripravka. Za zaključna
škropljenja uporabljamo sredstva s krajšo karenco, kot so insekticidi iz skupine spinosinov
in piretrinov.
Preglednica 3: Fitofarmacevtska sredstva, registrirana za zatiranje PVM na koščičarjih

Sadna
vrsta

Preventivni
ukrepi

Sredstvo
Imidan 50 WG

Češnje in
višnje

Exirel

fosmet
ciantraniliprol
spinosad

Laser plus*

naravni piretrin

Masovni ulov,

Imidan 50 WG

odstranjevanje
poškodovanih in gnilih
plodov

Laser plus*

Marelice

Slive

1,5 kg/ha
75 mL/hL oz. max 1,0
L/ha)
0,15 L/ha

1xL, 14 d
2xL; 7 d
2xL; 7 d
3xL; 7 d

0,96 L /ha /1500 L vode oz.
v 0,064 % konc

Asset five **

Breskve in
nektarine

Odmerek

Št. Rab letno/,
karenca

Kurativni ukrepi
Aktivna
snov

fosmet
spinosad
naravni piretrin

Asset five**

1,5 kg/ha
0,25 L/ha /1500 L vode/h
0,96 L /ha /1500 L vode oz.
v 0,064 % konc

Laser plus*

spinosad

0,25 L/ha /1500 L vode/ha

2xL; 7 d

Asset five

naravni piretrin

0,96 L /ha /1500 L vode oz.
v 0,064 % konc.

3xL; 7 d

Asset five **

naravni piretrin

0,96 L /ha /1500 L vode
oz.
v 0,064 % konc.

3xL; 7 d

* Izjemno dovoljenje za uporabo v letu 2021 ** Izjemno dovoljenje za uporabo v letu 2021

JAGODIČJE
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1xL; 14 d
2xL; 7 d
3xL; 7 d

Navzočnost plodove vinske mušice spremljamo s prehranskimi pastmi. Ob obiranju ali
sortiranju je potrebno spremljati morebitne poškodbe na plodovih, ki se navadno kažejo
kot omehčano tkivo.
Odpornost rastlin in posredno plodov lahko povečamo z uravnoteženim gnojenjem,
škropljenjem s kalcijevimi gnojili, zmernim namakanjem, ustrezno rezjo, redčenjem
poganjkov in plodov ter drugimi ukrepi. Kalcij vpliva na čvrstost plodov in trdnost
povrhnjice, ki je pri večini jagodičja zelo nežna in občutljiva. Posredno vpliva tudi na večjo
odpornost plodov ob napadu škodljivih organizmov in na vremenske vplive (npr. vlaga,
veter, nizke ali visoke temperature). Zmerno namakanje je za odpornost rastlin zelo
pomembno. Jagodičaste rastline imajo zelo plitev, gost in občutljiv koreninski sistem, zato
priporočamo uporabo kapljičnega namakalnega sistema ter zastirke. S tem je omogočeno
racionalnejše namakanje, ne prihaja do izpiranja hranil in ne vpliva na vlažnost grma.
Obroke namakanja prilagodimo vremenskim razmeram in ne namakamo na pamet.
Pustimo, da se tla pred novim namakanjem vsaj delno osušijo. S tem spodbudimo razvoj
močnega koreninskega sistema. Priporočeno je namakanje v jutranjih urah.
Odstranjevanje plevelov pri jagodičastih sadnih vrstah posredno vpliva na razvoj plodove
vinske mušice. V zapleveljenih nasadih je relativna zračna vlaga povišana, kar ugodno
vpliva na pojav bolezni in škodljivcev. V nasadih jagodičja priporočamo uporabo zastirk iz
polietilenske folije, agrotekstila, filca ali drugih materialov.
 Gojitvene oblike in redčenje poganjkov ter plodov
Gojitvene oblike trajnih vrst jagodičja temeljijo na doslednem izrezovanju starih rodnih vej
in pregostih mladih talnih poganjkov. Gojitvene oblike ob opori so bolj zračne kot gojitvene
oblike klasičnega grma. Zračnost v grmu je predpogoj za ugodno zdravstveno stanje
rastline.
Redčenje poganjkov poleg redne zimske rezi pri vseh jagodičastih rastlinah opravljamo
čez celo rastno dobo. Pomembna je poletna rez, ki temelji na redčenju pregostih talnih
poganjkov (npr. maline, rdeči ribez) in redčenju pregostih stranskih poganjkov (npr.
robide).
Redčenje plodov izvajamo v fazi zelenih plodov, neposredno po cvetenju. Plodove redčimo
na poganjkih s premalo listne mase, ki ne omogoča ustrezne prehranjenosti pridelka. Ob
pojavu izrazito sušnih razmer, plodove redčimo tudi neposredno pred zorenjem, da s tem
rastlino razbremenimo in jo ohranimo.
Sadna vrsta

Čas obiranja ene sorte

Število obiranj

jagoda

od 3 do 5 tednov

do 10

ameriška borovnica

od 3 do 8 tednov

do 10

malina (1x rodna)

od 3 do 7 tednov

do 15

malina (2x rodna)

3 mesece

do 40

robida

od 5 do 8 tednov

do 15

Pri večkrat rodnih jagodah in dvakrat rodnih malinah stalna prisotnost plodov na rastlini
omogoča neprekinjeno razmnoževanje ter stalno prisotnost škodljivca. S sajenjem
zgodnjih sort, se pri nekaterih sadnih vrstah (jagoda, malina, ameriška borovnica) v prvih
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obiranjih izognemo mušici , vendar to ne velja za vsako leto in je odvisno tudi od lokacije.
Na primer, na Primorskem je plodova vinska mušica prisotna vse leto. Pridelovalci se
morajo zavedati, da s sajenjem samo zgodnjih sort trg osiromašimo pridelkov poznejših
sort. Cilj je razširitev ponudbe doma pridelanega jagodičja v večjem delu leta.
Zato je smiselno, da pri pridelavi jagodičja, glede na zaporednost in trajanje zorenja,
izvajamo kombiniran sistem preventivnih ukrepov, uporabe protiinsektnih mrež in zatiranje
z dovoljenimi fitofarmacevtskimi sredstvi.
 Pridelava v zavarovanih prostorih – rastlinjaki in tuneli
Pri pridelavi jagodičja v zavarovanih prostorih (zaprt rastlinjak), so plodovi zavarovani pred
padavinami in nizkimi temperaturami. Na ta način zmanjšamo pojav bolezni in visoko
zračno vlago, s čimer bi dodatno privabili plodovo vinsko mušico.
V rastlinjakih in tunelih je varovanje pred PVM lahko kombinirano z uporabo protiinsektne
mreže in strešne folije (tunel). Stranske folije tunelov lahko nadomestimo oziroma
dopolnimo s protiinsektnimi mrežami. Glede na to, da mreža onemogoča dostop
opraševalcem in naravnim plenilcem jih moramo v takih sistemih naseliti (čmrlji).
 Pridelava na prostem
V nasadih jagodičja navadno postavljamo bločne sisteme prekrivanja kjer nasad v celoti
prekrijemo s protiinsektno mrežo. V tem primeru ne potrebujemo dodatne mreže proti toči
ali proti ptičem. Lahko pa protiinsektno mrežo kombiniramo z mrežo proti ptičem oziroma
toči. V tem primeru protiinsektno mrežo namestimo le ob straneh (stranski mrežnik), po
vrhu pa je nasad zaščiten s protitočno mrežo, mrežo proti ptičem ali protidežno zaščito.
Lahko se odločimo tudi za prekrivanje po posameznih vrstah ali posamezne rastline.
Dodatna možnost, ki pa ne nudi popolne zaščite je postavitev visokih pasov iz
protiinsektnih mrež (podobno vetrozaščitnim pasovom), ki preprečujejo migracijo mušic iz
gozdov v nasade. Priporočena je kombinirana uporaba mrež z uporabo fitofarmacevtskih
sredstev.
Najprimernejši čas nameščanja mreže je neposredno pred pričetkom barvanja plodov.
Mrežo odstranimo, ko je pobran ves pridelek. V času obiranja je potrebno zagotavljati čim
boljše tesnjenje mreže, da mušice ne prehajajo do plodov. Obtežitev mrež je pomembna
ob vetrovnem vremenu.

Slika 42 in slika 43: Nasad ameriških borovnic pokrit s protiinsektno mrežo. Levo, popolni oz. bločni mrežnik, desno, stranski bločni
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mrežnik (Foto: N. Weber).

 Pogostost obiranj in odstranjevanje poškodovanih plodov
S pogostejšim obiranjem in odstranjevanjem poškodovanih plodov odstranimo že
napadene plodove in s tem zmanjšamo razmnoževalni potencial škodljivca. Jagodičasti
plodovi so neklimakterični, kar pomeni, da dozorevajo le, dokler so na rastlini. Plodov ne
moremo predčasno obirati. Je pa nujno, da plodove obiramo dosledno in sprotno. Mehke
in poškodovane plodove obiramo v posebne posode in jih po obiranju ustrezno uničimo. S
tem iz nasada odstranimo vse potencialno napadene plodove.
 Ukrepi po obiranju
Jagodičaste plodove je po obiranju potrebno čimprej ohladiti. Plodovi bi morali biti vedno
skladiščeni v hladilnici s temperaturo med 2 in 5 °C, Z ustreznim hlajenjem vplivamo na
razvoj ličink in preprečimo sekundarne okužbe na mestih vboda.
 Preprečevanje prezimitve plodove vinske mušice
Preprečevanje prezimitve plodove vinske mušice v skladiščnih prostorih in embalaži lahko
dosežemo z ustreznim vzdrževanjem skladiščnih prostorov in hladilnic ter embalaže.
Preglednica 4: Fitofarmacevtska sredstva in čas uporabe v kombinaciji s prekrivanjem nasadov
Sadna vrsta

Preventivni
ukrepi

Kurativni ukrepi
spinosad (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 3 dni;
(največ 2 X v 10 dnevnih presledkih)

malina, robida

piretrin (Asset five - 0,51 L v 800L vode); karenca: 3 dni;
(največ 3 X v 7 dnevnih presledkih)

borovnica, brusnica,
ribez in kosmulja

Pokrivanje z gosto
mrežo v času
zorenja

spinosad (Laser 240 SC - 0,4 L/ha); karenca: 3 dni;
(največ 2 X v 7 dnevnih presledkih)
piretrin (Asset five - 0,51 L v 800L vode); karenca: 3 dni;
(največ 3 X v 7 dnevnih presledkih)
spinosad (Laser 240 SC - 0,3 L/ha); karenca: 1 dan;
(največ 3 X v 7 dnevnih presledkih)

jagoda

spinosad (Laser plus – 0,15 L/ha); karenca 1 dan; največ 3x v sezoni
piretrin (Asset five - 0,63 L v 1000L vode); karenca: 3 dni;
(največ 3 X v 7 dnevnih presledkih)

Jagoda
Uravnoteženo gnojenje jagode z dušikom (do 60 kg N/ha/leto) je temeljno za kakovosten
pridelek in dobro zdravstveno stanje rastline. Dušik dodajamo v več obrokih do faze
zelenega plodu. Kalcij dodajamo preko namakalnega sistema ali preko listov. Oblika
izbranega kalcija (oksid, klorid, hidroksid, nitrat) naj temelji na analizi tal oz. na analizi
listov. Jagode pridelujemo na dvignjenih grebenih, ki preprečijo zadrževanje vode, pokritih
s folijo ki preprečujejo prekomerno evaporacijo ter rast plevelov. Pomembno je zmerno
kapljično namakanje predvsem zaradi možnosti glivičnih okužb korenin in občutljivosti
plodov na povečano vlago.
Dvovrstne sisteme je nadomestil enovrstni sistem pridelave na ožjih visokih grebenih. Pri
enovrstnem sistemu je povečana zračnost nasada ter boljši nanos fitofarmacevtskih
sredstev. Optimalno kakovost in pridelek dosegamo pri rastlinah s tremi do petimi
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poganjki. Kadar se rastlina preveč razraste poganjke redčimo. Pri prevelikem številu
cvetov oziroma plodov, jih potem, ko nevarnost pozebe mine, odstranjujemo. Optimalno
število plodov na rastlino je okoli 40.
Zgodnje sorte jagod in plodove prvih obiranj srednje poznih in poznih jagod plodova vinska
mušica običajno ne napade. Večja je izpostavljenost poznih in večkrat rodnih sort, ki zorijo
v poznejšem obdobju oz. večkrat rodnih sort, ki zorijo do pozne jeseni. Jagode obiramo v
dvo- do tridnevnih presledkih, odvisno od vremenskih razmer. Plodovi morajo biti
popolnoma dozoreli (cel rdeč plod brez belega vrha ali konice) in takoj po obiranju
skladiščeni v hladilnici.

Malina
Malina potrebuje v času rasti zmerno gnojenje z dušikom. Dovoljena je uporaba do 60 kg
N/ha/leto. Je rastlina, ki v tleh potrebuje zelo velik delež organske snovi, zato je zelo
priporočeno gnojenje s hlevskim gnojem. Dušik dodajamo od faze zelenega plodu do
začetka obiranja v več obrokih. Kalcij dodajamo preko namakalnega sistema ali preko
listov. Namakanje mora biti zmerno zaradi možnosti razvoja koreninskih bolezni.
Malino (enkrat in dvakrat rodno) zaradi zagotavljanja večje zračnosti gojimo ob žični opori
in ne v širokih pasovih. Do polovice maja redno odstranjujemo prve talne poganjke. V višje
ležečih nasadih (nad 500 m n.m.v.) mladih poganjkov običajno ne odstranjujemo. Odvečne
poganjke odstranjujemo tudi v poznejšem obdobju. Na tekoči meter je priporočljivo imeti
od 10 do 12 poganjkov. Pri sortah z zelo dolgimi stranskimi poganjki (Tulameen, Meeker)
naj bi bilo rodnih poganjkov manj.
Med sortami malin ni razlik v občutljivosti na plodovo vinsko mušico. Mušica večjo škodo
povzroča na dvakrat rodnih malinah, ki zorijo od sredine poletja do pozne jeseni.
Popolno dozorele plodove v poletnem obdobju obiramo vsak drugi do tretji dan, v
jesenskem obdobju na tri do pet dni. Plod je optimalno dozorel, ko doseže barvo, ki je
sortno značilna in ko se z lahkoto sname iz cvetišča.
Maline pod tunelom pred plodovo vinsko mušico zavarujemo enako kot jagode, na
prostem pa kot robide.

Robida
Pri gnojenju robide veljajo podobna pravila kot pri malini. Čas dognojevanja je lahko daljši,
do konca junija. V poznejšem gnojenju bi dušik lahko vplival tudi na dozorevanje lesa.
Robida prehaja v mirovanje zelo pozno, zato je les zelo občutljiv na nizke temperature, če
poganjki ne olesenijo pravočasno.
Gojitvena oblika robide je podobna kot pri malini. Ker robida izrašča iz korenike in ne iz
podzemnih stebel, gostoto rodnih stebel uravnavamo predvsem z zimsko rezjo. Pri robidi
je zelo pomembna poletna rez mladih talnih poganjkov. V sredini poletja prikrajšamo vrh in
stranske poganjke, ki izraščajo iz zalistnikov. Z redčenjem zmanjšamo gostoto grma in s
tem preprečimo previsoko vlago ob steblu, listih in plodovih.
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Robide zorijo zelo pozno, zato so vse sorte ne glede na čas zorenja zelo ogrožene zaradi
plodove vinske mušice. Plodove obiramo na dva do tri dni, pri poznejših sortah v jeseni pa
redkeje. Plod mora biti popolnoma dozorel, svetleče črn in se mora enostavno ločiti od
peclja.
Nasadi robid so običajno na prostem, v visokih tunelih ali pod plastičnimi strehami.
Protiinsektne mreže bi morale biti kombinirane z drugimi preventivnimi ukrepi
obvladovanja kot tudi uporaba dovoljenih insekticidov,. S pridelavo v zavarovanem
prostoru (rastlinjaku), kjer rastline niso izpostavljene dežju, zmanjšamo sekundarne
okužbe na mestih vboda plodove vinske mušice.

Ameriška borovnica
Ameriška borovnica ima od vseh jagodičastih rastlin najmanjšo potrebo po hranilih. Nujno
je potrebno zmerno gnojenje z vsemi hranili, predvsem fosforjem. Uspeva v kislih tleh,
zato je sprejem hranil specifičen. Dušik sprejema v amonijski obliki. Dovoljeno je gnojenje
z do 60 kg N/ha/leto. Pri rastlinah, gojenih na mineralnih rastiščih, ki jih zastiramo z
organsko zastirko (npr. sekanci, žaganje) ali rastiščih z zelo velikim deležem organske
snovi, bi lahko bila priporočena količina dušika zaradi porabe pri razpadanju organske
snovi večja. Dušik dodajamo v več obrokih do faze zelenega plodu. Namakanje mora biti
zmerno zaradi možnosti razvoja koreninskih bolezni.
Gojitvena oblika ne vpliva na občutljivost na plodovo vinsko mušico. Potrebno je dosledno,
vsakoletno izrezovanje starega in izrojenega lesa ter redčenje talnih poganjkov. Redčenje
plodov izvajamo pri prekomerno obloženih rastlinah. Kjer listna masa in plodovi niso v
sorazmerju, ki bi omogočalo optimalno prehrano, šope zelenih plodov odstranjujemo
kmalu po cvetenju, ko mine verjetnost pozebe. Redčenje plodov lahko izvajamo do
obiranja. Pri mladih rastlinah prvo leto po sajenju odstranimo vse plodove, v naslednjem
letu le del, pozneje pa po potrebi, glede na obloženost in listno maso.
Ameriške borovnice glede na sorto zorijo zelo dolgo. Poškodbam zaradi plodove vinske
mušice se izognejo le zelo zgodnje sorte (npr. Duke) in prva obiranja srednje poznih sort
(npr. Bluecrop), ki pričnejo z zorenjem konec junija začetku julija. Poznejši pridelek vseh
srednje poznih in predvsem poznih sort je zelo izpostavljen napadom.
Poseben problem predstavljajo tudi specifična rastišča (npr. Ljubljansko barje). Vlažnost v
nasadih je že v začetku poletja lahko zelo povečana. S tem so zagotovljeni optimalni
pogoji za razvoj plodove vinske mušice. Izjema so izrazito sušna leta. Povečan pojav
plodove vinske mušice opažamo tudi zaradi zapuščenih manjših nasadov oziroma grmov v
okolici oskrbovanih pridelovalnih površin.
V nasadih ameriških borovnic bi lahko uporaba protiinsektnih mrež nadomestila uporabo
protitočnih mrež ter mrež proti ptičem. Sedanji bločni sistemi protitočnih mrež prekrivajo
velike površine in se ob vetrovnih razmerah ne obnesejo dobro. Podobne težave bi
verjetno imeli tudi večji bločni sistemi protiinsektnih mrež. Nedvomno bodo potrebne
manjše enote, kar je zaradi sortne pestrosti nasadov povsem izvedljivo. Pri pridelovalcih
sta se uveljavila prekrivanje celotnega nasada (bločni mrežnik) ali le delno, kot stranski
mrežnik do višine 2,5 m oziroma toliko, kot je visoka že obstoječa konstrukcija za
protitočno mrežo ali mrežo proti ptičem. Ker ima večina pridelovalcev ameriških borovnic
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že postavljeno konstrukcijo za protitočno mrežo in/ali mrežo proti ptičem, je postavitev
delnega – stranskega mrežnika enostavnejša in cenovno bolj dostopna.

Slika 44 in slika 45: Enovrstni sistem protiinsektnega mrežnika v kombinaciji s proti točno zaščito. Desno, pogled v notranjost
stranskega mrežnika v nasadu ameriških borovnic (Foto: N. Cvelbar Weber).

TRTA ZA PRIDELAVO NAMIZNEGA IN VINSKEGA
GROZDJA
Trta ne sodi med najljubše gostitelje PVM, vendar škoda, ki jo lahko povzroči na grozdju,
ni zanemarljiva. Najbolj jo privlačijo temno obarvane jagode z mehkejšo in tanko lupino,
zato so rdeče sorte grozdja bolj dovzetne za napad PVM. Pri odlaganju jajčec v zdrave
jagode na površini nastanejo majhne poškodbe (odprtine), kar se pogosto kaže v obliki
majhnih kapljic soka na površini jagod. Nastale rane dodatno omogočijo glivične in
bakterijske okužbe grozdov ter posledično privabljajo navadno vinsko mušico, kar lahko
vodi k pojavu kisle gnilobe.
Preglednica 5: Glavni dejavniki tveganja za napad PVM na grozdju.

Dejavniki, ki pospešujejo pojav PVM

Dejavniki, ki omejujejo pojav PVM

rdeče in rdečkasto obarvane sorte grozdja

bele sorte grozdja

mehkejša in tanka lupina jagod

čvrsta in debelejša lupina jagod

kompaktni in zbiti grozdi

ohlapnejši in nezbiti grozdi

senčna lega, hladno in vlažno podnebje, gosta
listna masa, pretirana obloženost trsov, bujna rast

sončna lega, toplo in suho vreme, ustrezna
ampelotehnika, zmerna rast

visoka podrast v vrstnem prostoru pod trtami

vrstna obdelava oz. pravočasna košnja v vrstnem
prostoru pod trtami

bližina gozda, živih mej, mokrišč,
koščičastega sadja in jagodičja

večji strnjeni vinogradniški kompleksi

nasadov

Strokovna priporočila za obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii (Matsumura))

31

Preprečevanje škode temelji na doslednem izvajanju vseh preventivnih ukrepov in rednem
spremljanju zdravstvenega stanja grozdja.
PROTIINSEKTNE MREŽE
V vinogradih, v katerih je veliko težav s PVM, predvsem pri namiznem, je smiselna
uporaba protiinsektnih mrež, ki zagotavljajo dobro zaščito. Protiinsektne mreže z velikostjo
okenc 1,0 x 0,8 mm dajejo dobre rezultate, saj preprečuje odlaganje jajčec ter zmanjšajo
napad PVM na grozdju za 80-90 %. Tudi zaščitne mreže, ki jih uporabljamo proti osam,
sršenom in pticam (velikost okenc 2,0 x 8,0 mm), preprečujejo poškodbe grozdnih jagod in
posredno zmanjšujejo pojav PVM v vinogradih. Z mrežami lahko zaščitimo več vrst skupaj,
posamezne vrste ali samo območje grozdov. Ob opravljanju del v vinogradu je potrebno
paziti na dosledno zapiranje nameščenih mrež.
DRUGI PREVENTIVNI UKREPI V VINOGRADU
Pravočasno in ustrezno razlistanje v območju grozdov, skrb za zmerno rast in primerno
količino pridelka ter zračnost vinograda so pomembni preventivni ukrepi za preprečevanje
napada PVM v vinogradu. Izogibamo se poškodbam grozdov. Svežih tropin ne vozimo v
bližino vinogradov, kjer trgatev še ni bila opravljena.
Masovni ulov lahko pomaga zmanjšati populacijo PVM, vendar pri preprečevanju škode ni
dovolj učinkovit. V letih, ko je pojav PVM močnejši, so smiselni tedenski pregledi
vinogradov na prisotnost ličink v jagodah. Nadzor je smiselno izvajati v vinogradih, ki so
bili prizadeti v preteklih letih in pri občutljivih sortah (rdeče sorte, namizno grozdja). Ob
prisotnosti dejavnikov, ki pospešujejo pojav PVM, je dolgoročno smiselno sajenje manj
občutljivih sort.
UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
Pri odločitvi za ukrepanje s fitofarmacevtskimi sredstvi je potrebno upoštevati vremenske
razmere, stopnjo zrelosti in zdravstveno stanje grozdja ter se posvetovati s strokovnjaki
javne službe za varstvo rastlin.
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Biotično varstvo
Z namenom iskanja učinkovitih strategij biotičnega zatiranja plodove vinske mušice je bilo
v svetu več raziskav usmerjenih v proučevanje parazitoidov in plenilcev, entomopatogenih
ogorčic, entomopatogenih gliv, bakterij in virusov. Kot obetavni so se izkazali predvsem
parazitoidi, ker lahko v naravnih sistemih dosežejo do 50 % stopnjo parazitiranja vinskih
mušic iz rodu Drosophila.
Obetavni domorodni vrsti parazitoidov, ki v Evropi in Severni Ameriki uspešno parazitirata
bube plodove vinske mušice, sta Pachycrepoideus vindemmiae Rondani (Hymenoptera:
Pteromalidae) in Trichopria drosophilae Perkins (Hymenoptera: Diapriidae). Obe vrsti sta
navzoči tudi pri nas in se v nekaterih državah že uporabljata za biotično zatiranje
škodljivca. V Italiji osico T. drosophilae tržijo in izpuščajo z namenom zatiranja PVM od leta
2016. Kljub temu parazitoid sam ne more preprečiti gospodarske škode, še posebej pa ne
v primerih množičnega pojava škodljivca. Izpust parazitskih osic se izvede zgodaj v rastni
dobi, ko je populacija škodljivca še majhna. Vrsta T. drosophlilae parazitira bube pri nižjih
temperaturah (8-25 °C) kot vrsta P. vindemmiae, kar je prednost pri izvajanju zatiranja, saj
omogoča zatrtje prvega rodu škodljivca v rastni dobi. Vrsta T. drosophlilae napada številne
vinske mušice, vključno z navadno vinsko mušico D. melanogaster. Domorodni vrsti
parazitoidov, ki pogosto napadata ličinke (žerke) D. melanogaster in drugih vrst vinskih
mušic v gnijočih plodovih, sta Leptopilina heterotoma (Thomson) in Leptopilina boulardi
Barbotin, ki pa se le redko razvijeta iz plodove vinske mušice zaradi močnega odziva
imunskega sistema ličink te vrste. Za klasično biotično varstvo v Severni Ameriki od
preučevanih larvalnih azijskih parazitoidov plodove vinske mušice priporočajo vrsto
Ganaspis brasiliensis (Hymenoptera: Figitidae).
Zaradi vpliva na zmanjševanje populacije plodove vinske mušice so preučevali tudi
številne evropske (palearktične) plenilce. Nekatere vrste koristnih stenic (Orius
majusculus, Orius laevigatus in Anthocoris nemoralis) so se do določene mere
prehranjevale z žerkami, bubami ali odraslimi mušicami. Kot plenilca navajajo tudi hrošča
(Atheta coriaria) in navadno strigalico (Forficula auricularia).

Slika 46 in slika 47: Pachycrepoideus vindemmiae Rondani (Hymenoptera: Pteromalidae) (levo) in Trichopria cf. drosophilae Perkins
(Hymenoptera, Diapridae) (Foto: Š. Modic).
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SPLETNI VIRI

IVR.si: https://www.ivr.si/


IVR smernice za maline: https://www.ivr.si/rastlina/malina/



IVR smernice za ameriške borovnice: https://www.ivr.si/rastlina/borovnice/



IVR smernice za zatiranje PVM: https://www.ivr.si/skodljivec/plodova-vinska-musica/



Obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) s poudarkom na metodah z
nizkim tveganjem – brošura: https://www.ivr.si/wpcontent/uploads/2020/07/BRO%C5%A0URA-PVM.pdf



Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) – zloženka: https://www.ivr.si/wpcontent/uploads/2020/07/Zlozenka_plodova-vinska-musica_400x210_2_Str.pdf



Ohlajanje in skladiščenje jagodičja: https://www.ivr.si/wpcontent/uploads/2020/07/2020_Ohlajanje-in-skladi%C5%A1%C4%8Denje%C4%8De%C5%A1enj-in-jagodi%C4%8Dja-v-spremenjeni-atmosferi-s-povi%C5%A1anokoncentracijo-CO2.pdf



Uporaba mrežnikov pri ameriških borovnicah: https://www.ivr.si/wpcontent/uploads/2020/07/2020_Rezultati-enoletnega-preizku%C5%A1anja-protiinsektnihmre%C5%BE-v-pridelavi-ameri%C5%A1kih-borovnic.pdf



Potencialni in potrjeno napadeni divji gostitelji plodove vinske mušice v Sloveniji:
https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2020/07/Potencialni-in-potrjeni-gostitelji-raziskovalnanovica-FINAL.pdf



Zatiranje
PVM
z
entomopatogenimi
glivami:
https://www.ivr.si/wpcontent/uploads/2018/05/20180622-Zatiranje-D.-suzukii-z-EPF-poster-Gent.pdf
Divji gostitelji plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji:
https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2020/07/Potencialni-in-potrjeni-gostitelji-raziskovalnanovica-FINAL.pdf in https://www.pms-lj.si/si/files/default/Publikacije/Strokovna-glasila/Actaentomologica-slovenica/2020/2/3%20DE%20GROOT%202_2020.pdf
Selitve
plodove
vinske
mušice
med
gozdom
in
nasadi
malin:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jen.12945







STROKOVNA PRIPOROČILA ZA OBVLADOVANJE PLODOVE VINSKE MUŠICE (ta
dokument): https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2020/07/Priporocila-za-zatiranje-PVMKONCNA.pdf
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