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STRUNE – ličinke hroščev pokalic 

(Coleoptera, Elateridaea) 

prištevamo med najpomembnejše talne 

škodljivce okopavin in vrtnin.  

 

 

Hrošči niso  škodljivi, saj se hranijo s cvetnim 

prahom in listi rastlin.  

 



Največ škode povzročajo ličinke višjih razvojnih stopenj, ki se prehranjujejo s 

koreninami različnih rastlinskih vrst, obgrizejo koreninski vrat in se zavrtajo vanj, 

zavrtajo pa se tudi v gomolje krompirja, korene korenja in repe, objedajo tudi kalčke.  

 

Letno običajno zasledimo 2 obdobji njihovega aktivnega  

hranjenja: 

- od začetka aprila do sredine maja in  

- od sredine avgusta do začetka oktobra.  



Po ocenah strokovnjakov se v Sloveniji pojavlja vsaj 150 vrst pokalic (srednja Evropa: znanih 

176 vrst). 

 

Gospodarsko so najbolj pomembne vrste iz rodu Agriotes, ki je v Sloveniji zastopan z 10 

vrstami. 

 

motna pokalica 

(Agriotes obscurus L.)  

 

poljska pokalica 

(Agriotes lineatus L.)  

 

solatna pokalica  

(Agriotes sputator  L.)  

 

žitna pokalica 

(Agriotes ustulatus 

Schall.)  

- razvoj traja 4 leta.  

- največ škode: na koruzi, 

pšenici, krompirju.  

 

-razvoj te vrste traja 3-4 

leta      

  oziroma se odvija skozi 

4-5 koledarskih let. 

- največ škode: na koruzi, 

pšenici, krompirju. 

-razvoj traja 4 leta 

oziroma se  

odvija skozi 5 koledarskih 

let. 

- največ škode povzroča 

na solati in krompirju.  

-razvoj traja 2 leti oziroma 

se odvija skozi 3 

koledarska leta. 

 



Vir: Syngenta, Slovenija 

odrasli hrošči prezimijo v tleh 

odrasli hrošči prilezejo iz tal 

odložena jajčeca 

odrasli hrošči prezimijo v tleh 
izleganje 

ličink 

ličinke 
bube 

preobrazba v odrasle hrošče 

3-5 let 
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vaba tipa VaRb3 

SPREMLJANJE RAZŠIRJENOSTI 

HROŠČEV POKALIC  

talna vaba tipa YATLORf 



Odstotek posameznih vrst pokalic v letih od 2009 

do 2014, Slovenija  
(Spremljanje razširjenosti pokalic (Elateridae) v Sloveniji s feromonskimi 

vabami; prispevek na posvetu DVRS, 2015) 

Leto Število 
lokacij 

Spremljane vrste 

2009 19 Agriotes lineatus 
A. sputator 
A. obscurus 
A. ustulatus 

2010 10 namesto A. obscurus A. 
rufipalpis oz. sordidus 

2011 18 namesto A. obscurus A. 
brevis 

2012 16 kot 2009 

2013 20 kot 2009 

2014 6 4 lokacije kot 2009, 2 
lokaciji namesto A. 
obscurus A. rufipalpis 
oz. sordidus poljska pokalica 

motna pokalica 

solatna pokalica 

žitna pokalica 



Ulovi hroščev pokalic na posamezni  

lokaciji se med leti spreminjajo in niso  

neposredno povezani s številčnostjo  

strun v tleh v letu spremljanja  

(pokalice imajo večleten cikel razvoja). 

 



Kritična števila strun po posameznih 

rastlinskih vrstah 

Rastlinska vrsta Povprečno število strun na m2 

korenček od 1 do 2 

koruza od 1 do 3 (če kritično število ugotavljamo z metodo kopanja jam) 
od 3 do 5 (če kritično število ugotavljamo z rastlinskimi vabami) 

paradižnik 3 

sladkorna pesa, 
kumare 

od 3 do 4 

krompir 6 

strna žita od 6 do 10 

Spremljanje številčnosti pokalic in strun 
(feromonske vabe, rastlinske vabe, talni izkopi) 



Možnosti za uravnavanje številčnosti strun 

• z ohranjanjem in vzpodbujanjem naravnih sovražnikov strun  

(mednje uvrščamo ptice, žabe, nekatere stenice in muhe, v ornici so pomembni 
predstavniki hroščev brzcev, strune pa okužujejo tudi entomofagne glive iz rodov 
Metarhizium, Beauveria, Isaria, Tarihium, Oospora, Entomophthora in nekatere 
bakterije iz rodu Pseudomonas), 

 

• biofumigacija (setev in nato mulčenjem ter zaoravanjem določenih rastlin (oljna 
redkev, sudanska trava,…)),  

 

AGROTEHNIČNI UKREPI: 

• širok kolobar , 

• večkratna obdelava tal (brananje, česanje, okopavanje,…),  

• pravočasna setev in sajenje na optimalno globino, 

• gnojenje (vpliv na vznik in razvoj rastlin), 

• namakanje !, 

• razpleveljenje posevkov, 



• KEMIČNO ZATIRANJE (na dan 02. december 2019): 

 

Insekticid  
a.s. 

Kultura Opombe 

Force 1,5 G 
teflutrin 

koruza, krompir (na v 
zgodnjem krompirju) 

aplikacija 

Force 20 CS 
teflutrin 

za vlažno razkuževanje semena 
krmne in sladkorne pese 

Naturalis 
Beauveria bassiana, sev 
ATCC 74040 

paradižnik, paprika, jajčevec in 
krompir 

možna tudi uporaba v 
ekološki pridelavi 

Sonido (a.s. tiakloprid), a.s. teflutrin – tretirano seme nekaterih hibridov koruze 
Signal 300 ES (a.s. cipermetrin) – tretirano seme nekaterih sort žit 
 



Rastlina: krompir (Rudolf) 

Čas sajenja: 4. april 2017 

Spravilo krompirja: 16. avgust 2017 

 

Aplikacija: 

1. aplikacija: ob osipanju (23.4.2018) 

2. aplikacija: 6 tednov pred spravilom 

(29.5.2018) 

Slatina pri Ponikvi, 2017 

Izkušnje z uporabo različnih pripravkov 



Št. obrav. Obrav. Odmerek Opomba 

1 kontrola - 
- 

2 Soil Tonic G  15 kg/ha 
Ob saditvi 

3 Naturalis  2 l/ha + 1 l/ha 

ob saditvi 2 l/ha in nato 1 

l/ha ob obsipanju) 

4 Plantonic  (5 l/ha) 

foliarna aplikacija- 4-krat 

5 SoilTonic G +Plantonic 

15 kg/ha+ 

5 l/ha 

Ob saditvi + 

foliarna aplikacija- 4-krat 

6 

PERLKA® (granulirana oblika apnenega 

dušika) 

500 kg/ha ob obsipanju 



Povprečno število izvrtin na gomolju 

krompirja na lokaciji Slatini pri 

Ponikvi, 2017.  
 

 

  

 

Pridelek krompirja (v t/ha) na Slatini pri 

Ponikvi v letu 2017.  

 
Prikazana so povprečja ± standardne napake, 

različne črke prikazuje statistično značilne razlike 

(p< 0,05). 



Rastlina: krompir (Rudolf) 

Čas sajenja: 23. april 2018 

Spravilo krompirja: 14. avgust 2018 

 

Aplikacija: 

1. aplikacija: ob osipanju (23.4.2018) 

2. aplikacija: 6 tednov pred spravilom 

(29.5.2018) 

Slatina pri Ponikvi, 2018 



        Odmerki   

Št. 

obr. 

Kemični 

pripravki 

Aktivne 

snovi 
Formul. 

kg, L 

pripr./ha 
Čas aplikacije 

1 kontrola (neškropljeno) - - - - 

2 Soil Tonic G naravni zeolit G 15 ob saditvi 

3 

Naturalis 
Beauveria bassiana, soj ATCC 

74040 7,16 g/100 g 
EC 

2 

  
ob saditvi 

Naturalis 
Beauveria bassiana, soj ATCC 

74040 7,16 g/100 g 
EC 1 ob obsipanju 

4 PERLKA® apneni dušik G 500 ob obsipanju 

5 Soil Tonic G naravni zeolit G 15 ob obsipanju 



Povprečno število izvrtin na gomolju 

krompirja na lokaciji Slatini pri 

Ponikvi, 2018.  
 

Prikazana so povprečja ± standardne napake, 

različne črke prikazuje  statistično značilne 

razlike  (p< 0,05). 

 

  

 

Pridelek krompirja (v t/ha) na Slatini pri 

Ponikvi v letu 2018.  

 
Prikazana so povprečja ± standardne napake, 

različne črke prikazuje statistično značilne razlike 

(p< 0,05). 





Slatina pri Ponikvi, 2019 

Rastlina: krompir (Rudolf) 

Čas sajenja: 6. maj 2019 

Spravilo krompirja: 6. september 2019 

 

Aplikacija: 

1. aplikacija: ob osipanju (13.6.2019) 

2. aplikacija: 6 tednov pred spravilom 

(30.6.2019) 



Št. 

obr. 
Sredstvo 

Aktivna 

snov 
Formul. 

Odmerek 

Čas aplikacije kg, L 

pripr./ha 

1 Kontrola (netretirano) - - - - 

2 

SoilTonic G  
naravni 

zeolit+rastlinski 

ekstrakti 

G 15,0 kg  

ob osipanju v vrste 

po obeh straneh 

rastline 

SoilTonic E EC 4,0 l 

foliarna aplikacija 4-

6 tednov pred 

spravilom 

3 

SoilTonic G  
naravni 

zeolit+rastlinski 

ekstrakti 

G 20,0 kg  

ob osipanju v vrste 

po obeh straneh 

rastline 

SoilTonic E EC 4,0 l 

foliarna aplikacija 4-

6 tednov pred 

spravilom 

4 

SoilTonic E 
naravni 

zeolit+rastlinski 

ekstrakti 

EC 4,0 l 

foliarna aplikacija ob 

osipanju po celi 

površini 

SoilTonic E EC 4,0 l 

foliarna aplikacija 4-

6 tednov pred 

spravilom 

5 PERLKA® apneni dušik WG 500  ob osipavanju 

6 Nemakil 330 

goveji, konjski in 

kokošji gnoj, kostna 

moka, ricinusov 

drobljenec in 

neemova pogača; 

(skupaj 52 % 

organske snovi) 

prah in 

peleti 
800 kg 

v vrste pred 

osipanjem 



Povprečno število izvrtin na gomolju 

krompirja na lokaciji Slatini pri 

Ponikvi, 2019.  
 

Prikazana so povprečja ± standardne napake, 

različne črke prikazuje  statistično značilne 

razlike  (p< 0,05). 

 

  

 

Pridelek krompirja (v t/ha) na Slatini pri 

Ponikvi v letu 2019.  

 
Prikazana so povprečja ± standardne napake, 

različne črke prikazuje statistično značilne razlike 

(p< 0,05). 



ZAKLJUČKI 

• preprostega in učinkovitega recepta za obvladovanje strun 
na vseh pridelovalnih površinah ni,  
 

• nove a.s. z insekticidnim delovanjem? 
 

• pri pridelavi zelenjadnic je potrebno večji poudarek dati 
zmanjševanju številčnosti strun v predhodnih posevkih, 
 

• večjo pozornost nameniti agrotehničnim ukrepom (kolobar, 
mehanske vabe, obdelava tal, masovni ulov pokalic), 
 

• biotično varstvo (EO, virusi,…), 
 

• uporaba izboljševalcev tal (dosledno upoštevanje navodil 
proizvajalcev). 



Uspešno obvladovanje talnih škodljivcev v pridelavi zelenjadnic! 

HVALA ZA POZORNOST! 


