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  V Mariboru, 1. 4. 2020 

PROBLEMATIKA GLODALCEV NA KMETIJSKIH POVRŠINAH  
 

Kjer so bili včasih bujni in produktivni travniki, so sedaj rjava in poškodovana območja, povzročitelji so glodalci, opisuje 
prizadeti kmet iz Spodnje Saške (Nemčija). Dve tretjini njegovih 200 ha travnikov in sejane trave je poškodovanih. Ti 
travniki pa so ključnega pomena za prehrano 370 krav molznic na njegovi kmetiji. 15.000 ha travinja na Spodnjem 
Saškem je poškodovanih zaradi poljske voluharice. Predvidevali so, da se bo populacija poljske voluharice povečala, 
zato so se odločili za poznejšo košnjo, da bi spodbudili naravne sovražnike glodalcev, da bi naj zmanjšali populacijo, 
vendar ni zadostovalo.  Na kmetijskih površinah se tako pojavlja veliko lukenj, ki so jih naredili glodalci, prav tako na tem 
območju pa ni dovoljena uporaba kemičnih sredstev, zato je bila obdelava in presejavanje travinja edina rešitev. Ukrepi 
kot so česanje travinja, ravnanje travnikov niso bili učinkoviti. Zato so v primeru, če je bila škoda večja od 30 %, 
priporočali izvedbo nove setve v treh korakih. 1. Za preprečevanje prerazmnožitve poljske voluharice so ugotovili, da je 
bilo zelo učinkovito oranje do globine (15-25 cm globoko) v kateri je večina  mišjih gnezd, kar je zmanjšalo populacijo do 
80%. Vendar ta ukrep ni dovolj zmanjšal populacije poljskih voluharic. 2. Ko so bile primerne vremenske in talne 
razmere, so izvedli plitko obdelavo s primernimi kultivatorji do globine 10-15 cm. S tem ukrepom tudi pripravijo tla za 
setev trav. Stranski učinek plitke obdelave je tudi, da izpostavimo talne škodljivce pticam. Uporabili so še apno do 2 t/ha 
(1t CaO), seveda so upoštevati pH tal. 3. Šele v primeru, da niso ugotovili prisotnost novih - aktivnih lukenj so, ko so bile 
ugodne vremenske razmere, posejali  travno mešanico prilagojeno tipu zemljiša in rabi. Prednost imajo hitro rastoče 
vrste trav, da čim prej prekrijejo tla. Primerne mešanice zagotavljajo hitro rast in jih lahko tudi hitro uporabimo za 
krmljenje, vendar so lahko manj primerna za trajno travinje (povzeto po reviji Top agar 3/2020, str. 87). 
 
POLJSKE VOLUHARICE TUDI NA POLJEDELSKIH POVRŠINAH 
Poljske voluharice niso problem samo na travinju, ampak tudi na poljedelskih površinah, že jeseni jih opazijo na 
posevkih oljne ogrščice in na ozimnih žitih, populacije glodalcev se povečujejo, ugotavljajo v Nemčiji, kakor tudi v 
Sloveniji. Poročajo, da so njive oljne ogrščice perforirane kot švicarski sir. Za kontrolo populacije poljske voluharice je 
potrebno na površini  250 m2  zapret – zasut vse luknje. Kontrola se opravi po 24 urah. Če je na 250 m2, odprtih od 5 do 
8 lukenj je presežen prag škodljivosti. Razmere na ozimnih žitih so trenutno boljše kot pri oljni ogrščici, vendar, ko se 
začne rast žit, so le-ta privlačnejša za glodalce (povzeto po reviji Top agar 4/2020, str. 60). 
 
VOLUHARJI V SADOVNJAKIH 
Boj proti glodalcem je pomembna dolgoročna naloga v sadovnjakih in na vrtovih. Krt je za sadne vrste neškodljiv, 
vendar gradi podzemne rove, ki jih naselijo poljske voluharice in voluharji. Voluhar (Arvicola terrestris) dela veliko škode 
na sadnem drevju, objeda korenine, predvsem v mladih nasadih. Obdelana tla omogočajo lažje premikanje pod zemljo. 
Poljska voluharica (Microtus arvalis) grize skorjo na spodnjem delu debla pri tleh. Pred pripravo novega sadovnjaka, ko 
odstranjujete stara drevesa, je potrebno določiti katera vrsta glodalcev je prisotna, kako velike so populacije in katere 
ukrepe je mogoče izvesti. Ob sajenju se priporoča uporaba dodatkov/sredstev, ki zadržujejo vlago ob koreninah v 
sadilni jami, tako se prepreči, da bi poljske voluharice poškodovale koreninice v začetni fazi. Pred sajenjem sadnih 
dreves, vsaj 1-2 leti gojimo poljščine, ker se glodalci izogibajo površinam, ki jih obdelujemo. V regijah, kjer se sneg dlje 
časa zadržuje,  priporočajo sajenje dreves spomladi, razen na območjih, kjer je večja nevarnost hruševega ožiga. Na 
območjih, kjer so večje populacije glodalcev je smiselno saditi drevesa v mrežo proti voluharjem, ki mora segati do 
stebla in nadaljevati ukrepe proti voluharjem. 
Med preventivne ukrepe spada postavitev T- drogov za ptice ujede, ki so naravni sovražniki glodalcev. Pazljivo 
spremljajte rast in razvoj sadnega drevja, saj le tako lahko opazite začetno škodo od glodalcev. Pozna košnja ali 
mulčenje spodbuja rast plevela, kar je privlačno za voluharje. Da bi preprečili priseljevanje voluharjev iz soseščine je 
priporočljiva postavitev ograje. Ob zunanji ograji je potrebno namestiti kovinsko mrežo s premerom lukenj do 10 mm, 
zakopano v tla do globine 20 cm,  nad zemljo naj bo 40 - 50 cm. Rastlinje ob ograji naj bo pokošeno ali odstranjeno. Ob 
ograji postavimo vsakih 15 - 20 m, pasti za glodalce, ki so dostopna naravnim sovražnikom lisicam, kunam ipd. (npr. tip 
Standby - Andermatt Biocontrol, slika 1,2). Pasti je potrebno redno kontrolirati, zaradi pravočasnega ukrepanja. Redno 
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se tudi pregledujejo lokacije, kjer bi se voluharji lahko zadrževali. Priporočljivo je,  da se v mladih nasadih prva 3 - 4 leta 
v vrstah pod drevesi vzdržuje pas brez plevela, da bi se izognili skrivališčem za voluharje. Mehanska obdelava tal ovira 
razvoj glodalcev. 

   
 Slika 1: Postavitev pasti za voluharje ob ograji                  Slika 2: Naravni sovražniki si postrežejo z ulovljenimi voluharji 
Slike vir: https://www.andermattbiocontrol.com/sites/products/rodent-control/standby.html  
 
Voluharje lahko lovimo z nastavitvijo Topcat pasti, ki se postavijo v rove. S pomočjo motorjev z notranjim izgorevanjem 
lahko  zaplinimo rove voluharjev. S strupenimi izpušnimi plini smo uspešni, ko so tla vlažna in ko lahko zaplinimo vse 
rove. Motor mora na istem mestu delovati vsaj 5 -10 minut. Bodite previdni pri tem opravilu, še posebej na nagnjenem 
terenu, vedno delajte od spodaj navzgor in da veter ne piha v vas. Ogljikov monoksid je težji od zraka in je nevaren tudi 
za ljudi! Ne vdihavajte plinov, otroci in domače živali se naj umaknejo! Možna je tudi  uporaba sredstev za kemično 
zatiranje voluharjev (povzeto po prilogi revije Obst und Weinbau, 1/2020). 
 
Tudi v Sloveniji imamo povečano populacijo glodalcev na vseh kmetijskih površinah, saj jim mila zima in dovolj hrane 
omogoča dovolj dobro preživetje. Za preprečevanje škode zaradi poljske voluharice (Microtus arvalis), voluharjev 
(Arvicola terrestris) in drugih glodalcev svetujemo naslednje nekemične ukrepe: 

- Obdelava tal z globokim oranjem, večkratna plitka obdelava tal. 

- Postavitev drogov za ujede ob robove njiv ali drugih kmetijskih površin: postavijo se vsaj 3 metre visoki  drogovi 

oblike črke T, ki služijo kot mesta za sedenje ujed. Prečni drog mora biti dolg vsaj 45 cm, debeline 3 do 4 cm in 

stabilno pričvrščen. Postavi se 1 do 2 droga na ha. 

- Postavitev kupov kamenja ali lesa, kjer najdejo bivališče naravni sovražniki poljske voluharice, kot so npr. jež, 

kuna, podlasica ali gož.  

V Sloveniji so na voljo rotendicidi:Sredstvo RATRON GW (cinkov fosfid) se uporablja kot sredstvo za profesionalno 
uporabo, za zatiranje poljske voluharice (Microtus arvalis), travniške voluharice (Microtus agrestis) in gozdne voluharice 
(Clethrionomys glareolus):-na prostem pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin, poljščin, sadja in grozdja, v gozdnih nasadih 
in na travnikih, -v zaščitenih prostorih pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin in sadja. Sredstvo se uporablja ob pojavu 
voluharic tako, da se v vsak rov vnese 5 zrn (vab). Ob srednje intenzivni prisotnosti voluharic ta odmerek predstavlja 
približno 1 kg žitne vabe/ha. 
Sredstvo WÜLFEL VABA ZA VOLUHARJA se uporablja kot rodenticidna vaba na korenčkovi osnovi, impregnirana z 
aktivno snovjo cink fosfid, za neselektivno zatiranje voluharja (Arvicola terrestris) v nasadih sadnega drevja, vinogradih, 
poljščinah, vrtninah, nasadih okrasnih rastlin ter na travinju in v gozdnih drevesnicah. Vaba ima močan, oster vonj po 
česnu, ki privlači glodavce. Atraktivnost sredstva za voluharje zvišuje korenčkova osnova, ki v stiku z vlago v tleh 
nabrekne. Aktivna snov v stiku s kislino v prebavnem traktu glodavcev tvori strupen plin fosfin. Odmerek je 5 g sredstva 
za 8-10 dolžinskih metrov rova, pri čemer najvišja dovoljena količina vab po hektarju znaša 2,5 kg. Vabe je treba vnesti 
globoko v tla, kjer bodo nedostopne domačim živalim, ptičem in drugim glodavcem. Za vnos se uporablja strojni 
deponator s krtičarjem in potisnim valjem za zatesnitev rovov po aplikaciji. Po končani aplikaciji je treba obvezno 
zatesniti rove. 
 
Kmetijska svetovalna služba Maribor: 
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet., specialistka za varstvo rastlin 
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