
 

Zgodnje obiranje od oljčne muhe poškodovanih plodov in 

takojšnja predelava  
 

V letu 2014 je bila zima zelo mila, poletje pa deževno  in brez visokih temperatur, kar  
je bilo izjemno ugodno za razvoj oljčne muhe. Že začetek julija so nas presenetili 
vbodi  na plodovih na skoraj vseh opazovanih lokacijah. Priporočila za ukrepe niso 
vsi oljkarji vzeli dovolj resno, napad pa je bil tako močan, da tudi z vestnim 
ukrepanjem ni bilo možno v celoti preprečiti škode na večini lokacij. Sodelovanje 
oljkarjev in  preventivno ukrepanje na širšem območju se je letos izkazalo še bolj  
pomembno kot prejšnja leta. Upajmo, da bodo te dobre prakse v poduk vsem 
ostalim oljkarjem in jih bodo spodbudile k skupnemu ukrepanju.   

Priporočamo zgodnejše obiranje vseh plodov napadenih od oljčne muhe. Vsak naj v 

svojem oljčniku oceni stopnjo napadenosti.   

 

     
Plodovi, ki jih je muha napadla že julija v prvi generaciji (kjer nismo pravočasno 
ukrepali), so že začetek septembra gnili in pričeli odpadati. Oberemo čim prej. 

 

     
Napadeni plodovi od druge generacije avgusta  z že vidnimi izhodnimi odprtinami so 
še čvrsti. V takih plodovih je buba ali pa je muha že izletela. Plodove je potrebno 
obrati čim prej. 



     
Plodovi  napadeni od oljčne muhe,  kjer še ni vidnih izhodnih odprtin imajo v kolikor 
smo ukrepali le z metodo zastrupljene vabe po delu krošnje prav gotovo  žive ličinke. 
V tem primeru organiziramo zgodnje obiranje.  

V kolikor smo pravočasno kurativno škropili po celi krošnji smo  uničili jajčeca in 
ličinke mlajših razvojnih stadijev, nismo pa uničili večjih ličink. Po kurativnem 
škropljenju je bilo potrebno tudi preventivno ukrepati z metodo zastrupljene vabe, saj 
je bila muha prisotna v prevelikem številu od začetka julija dalje. S pregledom 
notranjosti plodov  ugotovimo ali so ličinke žive ali mrtve.  

 

                   
Žive ličinke                                                              Mrtve ličinke 

V kolikor so ličinke žive, se odločimo za obiranje, v nasprotnem primeru pa lahko 
čakamo na optimalno zrelost.  

 

     
Zelo redko letos najdemo plodove, ki jih oljčna muha ni napadla ali pa je napad 

majhen. V tem primeru počakamo na optimalno zrelost. Pri obarvanih sortah 



začnemo z obiranjem, ko je povrhnjica v celoti obarvana in ga po možnosti 

zaključimo, ko je meso ploda obarvano le do polovice. Istrsko belico obiramo rumeno 

zeleno, ko je meso plodov mehko in kašasto ob stiskanju in se koščica lepo loči. Ker 

nizke temperature negativno vplivajo na kvaliteto, načrtujmo obiranje pred  nastopom 

nizkih temperatur. 

Nekateri oljarji bodo pričeli s predelavo že konec septembra. Priporočamo, da se vse 
oljke napadene od oljčne muhe oberejo in predelajo do konca oktobra. 

Izredno pomembno je, da poškodovane plodove takoj predelamo. Tudi kratkotrajno 
čakanje na predelavo - le dan ali dva, kakovost močno poslabša. 

Deževno vreme nam otežuje načrtovanje obiranja. Veliko padavin z malo sončnih dni 

je letos negativno vplivalo na zorenje in oljevitost. Kljub temu, da so izpleni nizki je 

potrebno čim prej pobrati, da ohranimo pridelek tako količinsko kot 

kakovostno. 

 

     

Z zgodnjim obiranjem in takojšnjo predelavo lahko pridelamo tudi iz 

poškodovanih plodov od oljčne muhe ekstra deviško oljčno olje.  

 

Kako pomembno je zgodnejše obiranje in takojšnja pridelava poškodovanih plodov 
od oljčne muhe pa smo se naučili iz  tujih in lastnih raziskav  narejenih v prejšnjih 
letih. Leta 2010 smo v okviru projekta ZOOB analizirali plodove Istrske belice 100 % 
napadene od oljčne muhe (le izbrani plodovi z izhodnimi odprtinami). Obirali smo v 
treh terminih: zgodnji (sredi oktobra), srednji (konec oktobra) in pozni( sredi 
novembra) in jih predelali v mini laboratorijski oljarni Poskusnega centra za oljkarstvo 
takoj isti dan po obiranju, po treh dneh in po petih dneh. Kemične in organoleptične 
analize so pokazale, da je pri obeh oktobrskih terminih obiranja ob predelavi isti dan 
olje ustrezalo kemičnim in organoleptičnim kriterijem za ekstra deviško oljčno olje. 
Čakanje na predelavo kakovost močno poslabša. Pri tri dnevnem čakanju so tudi pri 
zgodnejšem obiranju že bile prisotne napake oljčnega olja. Pet dnevno čakanje pa je 
že dalo olja z velikimi napakami - lampante. Tako oljčno olje  ni primerno za 
prehrano. Z rafinacijo mu sicer odstranijo napake, hkrati pa tudi vse pozitivne 
lastnosti. Rafinirano olje ima zelo nizke cene. Pri nas rafinerije oljčnega olja nimamo. 

Tako naše kot tuje izkušnje nam omogočajo nekaj optimizma.  V večini oljčnikov 
lahko kljub zelo težavni letini z zgodnjim obiranjem in takojšnjo predelavo pridelamo 
ekstra deviško oljčno olje.  

 



V nekaterih oljčnikih, kjer je bil izjemno močan napad oljčne muhe že začetek julija in  
oljkar  ni ukrepal,  so plodovi že popolnoma gnili in močno odpadajo. Tako zelo 
poškodovanih plodov v zgoraj omenjenih raziskavah ni bilo prisotnih in še ne vemo 
kako bodo vplivali na kakovost – prav gotovo pa predstavljajo veliko tveganje za nižjo 
kakovost. 

 

Letošnja letina je po količini podpovprečna in predelovalne kapacitete so dovolj 
velike, da lahko vse predelamo sproti. Ni mogoče pa sproti predelati večjih količin oljk 

nabranih v soboto in nedeljo. Zato je letošnje leto nujno, da se vsi oljkarji 

organiziramo tako, da pobiramo tudi med tednom. Le na ta način bo predelava 
lahko potekala nemoteno in oljke ne bodo čakale na predelavo. Potrebno se je čim 
prej dogovoriti z oljarji za termin predelave. 

Manjšim oljkarjem, ki so običajno pobirali več dni, da so nabrali dovolj veliko količino 
za predelavo priporočamo, da se poslužujejo manjših oljarn, ali pa organizirajo 
obiranje z večjo skupino obiralcev, ki bo nabrala zadostno količino plodov v enem 
dnevu.  
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