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Drosophila suzukii – mała muszka, duży problem 

 

Poważnym zagrożeniem dla upraw sadowniczych w Polsce może okazać się 

Drosophila suzukii, nazwany przez polskich naukowców muszką plamoskrzydłą.  

Muszka ta jest bardzo ekspansywna. Po raz pierwszy stwierdzono jej 

występowanie w 1936 roku w Azji. W 2008 roku zaobserwowano ją w Ameryce 

Północnej, w 2009 we Włoszech i Hiszpanii, a w 2012 roku w kolejnych  

10 krajach Unii Europejskiej. Dr hab. Barbara Łapanowska potwierdziła 

odłowienie tego owada w Polsce w województwach wielkopolskim  

i podkarpackim w uprawach borówki oraz maliny w 2014 roku.  

Drosophila suzukii atakuje owoce miękkie borówki, maliny, ciemne winogrona, 

jeżyny, a także czereśnie, wiśnie, morele, brzoskwinie, śliwki, jabłka, a nawet 

pomidory. Może ona bardzo negatywnie oddziaływać na poziom plonu 

handlowego, gdyż niszczy dojrzałe i dojrzewające owoce na krzewach i drzewach 

owocowych. 

Dorosła muszka plamoskrzydła wyglądem przypomina swoją kuzynkę muszkę 

owocową, zwaną również octówką. Ma ona długość 2-3,5 mm, jest koloru od 

żółtego do jasnobrązowego z ciemnymi pasami na odwłoku i czerwonymi oczami. 

Samce Drosophila suzukii mają ciemne plamy na dolnym brzegu skrzydeł,  

a samice mają odwłok zakończony charakterystycznym ząbkowanym 

pokładełkiem. Dzięki temu owad jest w stanie naciąć zdrową skórkę dojrzałego 

owocu, i złożyć w nim jaja. Samica podczas jednego nakłucia może złożyć do 

trzech jaj, w ciągu dnia do 16 sztuk. Przez całe swoje życie (20-30 dni) składa  

300 jaj i więcej. Jeden owoc może być zasiedlony nawet kilkudziesięcioma 

sztukami larw, pochodzącymi z jaj złożonych przez różne samice.  
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Ogromne zagrożenie wynika z szybkiego rozwoju muszki. Od złożenia jaj do 

pojawienia się w owocach żerujących larw mija od 12 do 72 godzin. Pełny cykl 

rozwojowy od jaja do osobnika dorosłego trwa w zależności od temperatury  

od 8 do 28 dni (przy temperaturze 15°C jest to 22 dni, a przy temperaturze 25°C 

10 dni). W ciągu jednego sezonu może rozwijać się do 13 pokoleń tego szkodnika. 

Larwy żerują w miąższu pod skórką. Owoc zapada się, następuje fermentacja 

soku. Poprzez zranienia wnikają patogeny grzybowe, powodujące gnicie owoców. 

Jeśli jaja zostały złożone tuż przed zbiorem owoców, producent nie jest 

świadomy żerowania w nich larw, ponieważ uszkodzenia nie są jeszcze 

widoczne. Pojawiają się one podczas transportu, przechowywania i sprzedaży. 

Owoce zaczynają gnić od środka, tracąc wartość handlową.  

Drosophila suzukii powoduje znaczne straty plonu w owocach – od 10% do 85%.  

W skrajnych przypadkach muszki mogą doprowadzić do całkowitej utraty plonu 

handlowego. 

Monitoring i prewencja, w chwili obecnej to jedyny sposób na zwalczanie 

Drosophila suzukii. Zabiegi chemiczne w okresie żerowania szkodnika są 

niedopuszczlne, ponieważ pokrywają się z dojrzewaniem i zbiorem owoców. 

Dostępne środki chemiczne zwalczają jedynie dorosłe osobniki, co przy dużej 

mobilności owada daje krótkotrwały efekt. 

W celu obserwacji szkodnika oraz ograniczenia jego populacji na rynku są już 

dostępne pułapki wabiące np. Biobest Droso, Riga AG, Koppert. Pułapki można 

wykonać również we własnym zakresie. Potrzebna nam do tego plastikowa 

butelka, w której nawiercamy otwory o średnicy 0,5-1 cm i wypełniamy płynem 

wabiącym: 0,5 litra wody, ½ paczki drożdży, 4 łyżki cukru i 2 krople zwilżacza 

lub detergentu lub mieszaniną 200 ml octu winnego i 50 ml czerwonego wina. 
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Płyn należy wymieniać raz na tydzień. W celu lustracji szkodnika na hektarowej 

plantacji powinniśmy umieścić 3-4 pułapki.  

Prewencja polega na umieszczeniu dużej liczby pułapek, w celu odłowienia 

szkodnika, zbieraniu i usuwaniu resztek owoców i owoców przejrzałych, 

prowadzenie regularnych i bardzo dokładnych zbiorów, wywożenie i niszczenie 

poza plantacją owoców niehandlowych. 

Drosophila suzuki jest uważana za najgroźniejszego szkodnika drzew i krzewów 

w Europie. Jeśli podejrzewamy jego wystąpienie na naszej plantacji mamy 

obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu 

Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

Wioletta Haraźny 
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