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OBVESTILO O POJAVU NAVADNE PRŠICE 

 

Pridelovalce vrtnin obveščamo, da se na vrtninah, predvsem na fižolu, kumaricah, plodovkah, 

zeleni in drugih vrtninah pojavlja navadna pršica (Teranychus urticae). Pršice so drobni 

organizmi (velikost samic do 0,5 mm), s 4 pari nog. Odrasle samice imajo na hrbtni strani dve 

temnejši piki, nižji razvojni stadiji so svetli rumenkaste barve. Najdemo jih na spodnji strani 

listov. Poškodbe na listih so vidne kot majhne bele pike, listi postanejo bronaste barve, 

marmorirani, pri močnejšem napadu se naredi na rastlinah pajčevina. Ugaja jim toplo in suho 

vreme oz. toplota v rastlinjakih. Razvoj od jajčec do odraslih traja pri optimalni temperaturi 30-

33° C, 8 do 12 dni; pri temperaturi 21° C pa 14 dni. Prija jim malo relativne zračne vlage, okrog 

50 odstotne. Letno razvije 6 do 10 generacij. 

 

Zatiranje:  

Integrirano varstvo vključuje metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, ki so pri varstvu rastlin 

pred navadno pršico sledeče: 

- Odstranitev plevelov in močno okuženih vrtnin; 

- Povišanje vlage za oroševanjem, namakanjem; 

- Preventivno: vnos plenilskih pršic v zaščitene prostore; 

- Prag škodljivost: 2-3 osebki na list. 

 

Kemično zatiranje izvedemo pri začetnem pojavu navadne pršice. Za fižol, papriko, paradižnik, 

jajčevec, kumarice in bučke  je v zaščitenih prostorih registriran pripravek Ortus 5 SC (0,15% 

koncentracija, 15 ml/10l vode oz. 1,5 l/ha, karenca je 7 dni). 

Za papriko, paradižnik, jajčevec, kumarice in bučke na prostem in v zaščitenem prostoru je 

registriran pripravek Vertimec PRO v odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m2 ) oziroma 75 

mL/100 L vode, karenca je 3 dni. 

 

 

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO 

PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO. EVIDENCO O UPORABI FFS 

JE POTREBNO VODITI REDNO IN HRANITI SKUPAJ Z RAČUNI ZA FFS 3 LETA, ZA 

VKLJUČENE V KOPOP PA 5 LET. 

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 
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