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Uvod 

• Pridelava jagod je intenzivna kmetijska panoga; vložki v 
proizvodnjo so veliki, zato lahko škodljivci povzročijo 
precejšnjo gospodarsko škodo 

• Poleg številnih škodljivcev nadzemnih delov rastline, ti 
občasno škodo povzročajo tudi na koreninskem sistemu.   

Andermatt Biogarten AG 



L1 0,5 mm pupa 

Jajčasti rilčkarji (Otiorhynchus spp.) 

• Več kot 20 vrst, predvsem trsni brazdasti rilčkar (O. sulcatus) in 
progasti jajčasti rilčkar (O. alutaceus)… 

• Polifagni organizmi, ki se hranijo na v številni grmovnih vrstah, 
zeljnatih trajnicah, plevelih… 

• Škodljivec okrasnih rastlin, vinske trte, sadnih vrst 



L1 0,5 mm pupa 

Povzeto po AHDB, www.ahdb.org.uk in Ontario IPM, www.omafra.gov.on.ca   

http://www.ahdb.org.uk/
http://www.omafra.gov.on.ca/


• Spremljanje pojava odraslih hroščev, in značilnih poškodb na 
lisith 

• Pogostejši pojav v starejših nasadih 

• Kolobar, oddaljenost od vira v starejših nasadih 

L1 pupa 

Monitoring in preventivni ukrepi 

AHDB 



L1 

• Številni naravni sovražniki 

• Uporaba entomopatogenih nematod (EPN) in 
entomopatogenih gliv (Metarhizium 
anisopliae) 

0,5 mm pupa 

Zatiranje 

AHDB 

Smrdljivi gnojač-Ocypus olens 

Laznik, 2011; po Koppenhöfer & Kaya, 2002 

AHDB 

AHDB 

Koppert, www.koppert.com  

http://www.koppert.com/


Ogrci  

• Ličinke hroščev iz družine pahljačnikov (Scarabaeidae) 

• Škodljivci travne ruše in nekaterih poljščin, predvsem 
okopavin. Občasni škodljivci jagod. 

Andermatt Biogarten AG 
 



• Odrasli hrošči se prehranjujejo z lisiti različnih 
drevesnih vrst 

 

 

• Odlaganje jajčec v zgornji del tal na travnikih, 
pašnikih, zapleveljenih njivah… 

Bionomija in razvojni krog 

prirejeno po: Turfgrass Entomology 



• Škoda v novih nasadih, po preoravanju travinja 
ali zapleveljenih površin 

• Mehansko zatiranje in biotično varstvo  

Problematika in zatiranje 

Ontario IPM 

David Handley 

IVA-Magazin, www.iva.de  



Strune 

• Ličinke hroščev pokalic, rod Agriotes spp. 

• 3-5 leten razvojni krog 

• Polifagi, pogosta škoda v okopavinah, občasno 
tudi v jagodah 



Preventivni ukrepi in zatiranje 

• Pogost pojav škode po preoravanju travnikov, 
lucernišč. Pozornost pri preoravanju strnišč. 

• Monitorig s talnimi izkopi, prehranskimi vabami. 

• Ustrezen kolobar, biotično varstvo in uporaba 
apnenega dušika. 



Ogorčice (Nematoda) 

• Več vrst; ogorčice koreninskih šišk (Meloidogyne sp.), 
stebelne ogorčice (Dithilencus sp.), listna jagodova 
ogorčica (Aphelenchoides fragariae)…  

• Okužen sadilni material, prenos s pomočjo človeka 

• Zahtevno zatiranje škodljivca 

Jack Kelly Clark 

Ontario Ministry of Food and Rural Affairs 



Glodavci (Rodentia) 

• Občasna škoda na rastlinah, posredna škoda 
na opremi nasada (namakalne cevi, folija) 

•  Več pristopov zatiranja in odvračanja 
škodljivcev (prehranske vabe, repelenti, gnojila 
in substrati z odvračali, mehanske pasti….)  

Danilu Ramirez sl.wikipedia.org 



Zaključek 

• Talni škodljivci povzročajo občasno škodo pri 
pridelavi jagod. 

• Učinkovitih insekticidov za zatiranje ni na 
voljo, potrebni so kompleksni pristopi varstva. 

• Poudarek na preventivnih ukrepih.   

• Učinkovitost biotičnega zatiranja škodljivcev je 
v ustreznih razmerah odvisna od načina 
uporabe pripravkov. 



HVALA ZA POZORNOST! 


