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D. suzukii, jest muchą z rodziny wywilżyn (Drosophilidae), z rzędu muchówek.  

Gatunek pokrewny do muszki owocowej  - Drosophila melanogaster  

D. melanogaster  D. suzukii  - samiec 

Różnica: 

  

D. melanogaster 

• muszka owocowa  

• wabi ją zapach fermentujących, 

uszkodzonych owoców 

D. suzukii  

• D. suzukii atakuje tylko owoce 

zdrowe, nieuszkodzone,  

• jest gatunkiem znacznie bardziej 

uciążliwym.  



Drosophila suzukii - charakterystyczne cechy   

Samiec  
Samica 



Drosophila suzukii 

Jaja na czereśni i borówce (fot. M. Tartanus, W. Piotrowski) 

Poczwarka Larwa 



• zimują owady dorosłe (dwa morfotypy: zimowe i letnie) 

• długość życie os. dorosłych 21-66 (formy letnie) 

• przeżywają w temperaturze do -18oC 

• jaja są składane do dojrzewających i dojrzałych owoców 

• samica w ciągu życia składa około 219-563 jaj 

• rozwój jaj trwa bardzo krótko (1-3 dni)  

• rozwój larw (3-13 dni) i przepoczwarczenie (4-14 dni) odbywa się w owocu 

• rozwój szkodnika w temperaturze powyżej 10oC, optymalna temp. 20-25oC,  

• powyżej 30oC aktywność szkodnika zdecydowanie słabnie  

• w cieplejszych krajach muchy mogą być aktywne przez cały rok 

• W Polsce D. suzukii będzie rozwijała prawdopodobnie kilka pokoleń. 

Drosophila suzukii  - rozwój 



Cykl życiowy 
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Drosophila suzukii – objawy uszkodzenia owoców( foto internet)  



 

Liczba owadów D. suzukii odłowionych w Karlsruhe w 2012-2013 roku 
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Monitoring D. suzukii w Landwirtschaftliches Technologiezentrum (LTZ) Karlsruhe (Württenbergia), Niemcy 



Drosophila suzukii – na świecie (2015)  



 

 

 

Drosophila suzukii w Europie (2015) 



Drosophila suzukii - Monitoring w 2012-2013 

 

Fot. B. Łabanowska, W. Piotrowski (pułapka włoska, belgijska i polska) 



Monitoring 2014 



2014 Wykrycie szkodnika w 2014 roku 

Łabanowska i Piotrowski 2015, Truskawka Malina Jagody, nr. 1. 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Pażdzienik Listopad Grudzień

C
a

łk
o

w
it

a
 l

ic
zb

a
 o

d
ło

w
io

n
y

ch
 o

so
b

n
ik

ó
w

 
Monitoring 2014 
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Monitoring 2014 (pułapki i płyny) 

♀ 

♂ 



Monitoring w 2015 roku 
 

 Prowadzony w całej Polsce 
 

• Instytut Ogrodnictwa 

• PIORIN 

• ODR 

• producenci 

 

Fot. W. Piotrowski 



Wykrycie szkodnika w 2015 roku 

Mapa przygotowana na podstawie informacji własnych oraz jednostek monitorujących PIORiN, ODR, prywatni 
producenci ( wykryto jaja i larwy)  
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Monitoring 
 

 



Masowe odłowy  



Kontrola pułapek 
 

 

 Drosinal  Suzukii-Trap 

Fot. B. Łabanowska i W. Piotrowski 



Drosophila suzukii 

 D. melanogaster 
D. immigrans 

  



Monitorowanie uszkodzonych owoców i larw  

– wylot imago 

 D. suzukii 
 D. melanogaster 



Stosowanie repelentów i innych 

• 74% CaO w ilości 2,0 kg/ha, w 1000 l/wody 

• Kaolin 

• Wyciąg z czosnku 

• Talk  

• Vaporgard (ogranicza składanie jaj przez samice D. suzukii, (wyniki badań  

prowadzonych w Instytucie  Ogrodnictwa) 

Owoce traktowane Kaolinem i kontrolne (wg. L.A. Escudero-Colomar, IRTA, Hiszpania)  



Zwalczanie chemiczne (2016) – czereśnie 

1. Calypso 480 SC 

 Dawka: 0,2 l/ha  

 Karencja: 14 dni 

 Liczba zabiegów w sezonie: 1 

 

2. Patriot 100 EC 

 Dawka: 0,075-0,125 l/ha  

 Karencja: 7 dni 

 Liczba zabiegów w sezonie: 2 

 

SpinTor 240 SC nie ma rejestracji na czereśnie 

 

 



Strategia na 2016 

Monitoring 

Przykrycie siatką 

Środki sanitarne  

Monit. uszkodzeń 

Stosowanie  
insektycydów 

Chłodnia 

Masowe odłowy  Masowe odłowy  

4 tyg. 3 tyg. 2 tyg. 1 tyg. 3 dni 

Kwitnienie  Rozwój 
owoców  

Dojrzewanie 
owoców 

Zbiór Po-zbiorze 



Podsumowanie 
• Konieczne jest dalsze doskonalenie atraktantów i pułapek,  

• Polecany jest jednokrotny zbiór owoców lub krótkie przerwy pomiędzy 
zbiorami (pestkowe 3-4 dni), 

• Konsekwentne przestrzeganie higieny uprawy: eliminowanie wszystkich 
przejrzałych, uszkodzonych i opadłych owoców (z roślin i z gleby), 

• Masowe odłowy much są bardziej efektywne przy niezbyt wysokiej liczebności 
szkodnika na plantacji, 

• Najbardziej efektywną metodą ochrony plantacji przed D. suzukii jest szczelne 
jej przykrycie gęstą siatką (wpływ mikroklimatu), 

• Prześwietlanie roślin prowadzić w taki sposób aby naświetlić je wewnątrz, i 
nie nawadniać plantacji zbyt przesadnie, gdyż wysoka wilgotność powietrza 
na plantacji sprzyja rozwojowi muszki,  

 



Podsumowanie cd. 

• Zabiegi chemiczne- efektywne gdy są wykonywane co 5 - 7 dni; wpływ na 
organizmy nie będące obiektem zwalczania i środowisko;  

• problem pozostałości, 

• Podatność odmian na zasiedlenie przez D. suzukii zależy od stosunku 
ilościowego pomiędzy cukrem a kwasowością owoców, jednakże bardzo duże 
znaczenie ma grubość ich skórki, 

• Szybkie schładzanie owoców po zbiorze spowalnia rozwój jaj i zmniejsza 
aktywność larw.  
 

Najwyższy poziom ograniczenia/zwalczenia D. suzukii może zapewnić tylko 
integracja różnych sposobów kontroli szkodnika 

 







Publikacje  
• Łabanowska B.H., Piotrowski W. 2015. The spotted wing drosophila, Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) - monitoring and first 

records in Poland. Journal of Horticultural Research. 23(2): 49-57. DOI: 10.2478/johr-2015-0020.  

• Łabanowska B.H., Piotrowski W. 2015. Drosophila suzukii- doswiadczenia z niemieckiej Badenii-Wirtembergii w sezonie 2015. TMJ, 

10: 7-9.  

• Piotrowski W., Łabanowska B.H. 2015. Monitoring Drosophila suzukii w praktyce. TMJ, 5: 42-43.  

• Łabanowska B.H.,  Piotrowski W. 2015. Drosophila suzukii już w Polsce.  Sad Nowoczesny, 5: 66-68.  

• Łabanowska B.H., Piotrowski W. 2015. Drosophila suzukii w Polsce. MPS, 4: 116.  

• Łabanowska B.H., Piotrowski W. 2015. Drosophila suzuki stwierdzona w Polsce.  Truskawka, malina, jagody, 1: 16. 

• Łabanowska B.H., Piotrowski W. 2014. Drosophila suzukii- międzynarodowe doniesienia. Truskawka, malina, jagody, 9: 23-25. 

• Łabanowska B.H., Piotrowski W., Tartanus M. 2013. Drosophila suzukii- monitoring w Polsce. Hasło Ogrodnicze 8: 66. 

• Piotrowski W., Łabanowska B.H., Tartanus M. 2014. Drosophila suzukii- wyniki monitoringu w 2013 r. Truskawka, malina, jagody, 1-2: 

31. 

• Piotrowski W., Łabanowska B.H., Sekrecka M. 2013. Drosophila suzukii- nowy szkodnik. Owoce, warzywa, kwiaty, 10: 86-87.  

• Łabanowska H.B., Sekrecka M. 2013. Drosophila suzukii (Matsumura 1931)- nowe zagrożenie upraw sadowniczych w Europie. Sad 

Nowoczesny, 6: 52-54.  

• Łabanowska B.H. 2013. Drosophila suzukii (Matsumura 1931) i inne nowe szkodniki borówki wysokiej. Przyrodnicze uwarunkowania 

uprawy borówki wysokiej. Warszawa 2013, Hortpress: 53-63. 

• Łabanowska B.H. 2012. Drosophila suzukii - czy zagrożenie dla Polski. Hasło Ogrodnicze 5: 54. 
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