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1.

Wstęp

Drosophila suzukii (nazywana też muszką plamoskrzydłą) to gatunek wysoce inwazyjny, polifagiczny (żeruje na wielu rodzajach roślin), który w
ostatnich sezonach wegetacyjnych cieszy się dużym zainteresowaniem.
Pochodzenie szkodnika sięga południowo-wschodniej Azji, lecz mimo tego,
w krótkim czasie jego obecność stwierdzono na pięciu kontynentach. Mucha szybko się rozprzestrzeniła i osiedliła na nowych terenach. Obecnie
szkodnik występuje w większości krajów europejskich. Po raz pierwszy w
Polsce został wykryty w 2014 r. Od tego czasu w naszym kraju z roku na
rok wzrasta liczba miejsc, w których potwierdza się jej występowanie, dlatego warto wiedzieć jak przebiega jej rozwój, jakie powoduje uszkodzenia
oraz poznać metody ograniczania inwazji tego szkodnika.

2.

Dlaczego Drosophila suzukii jest tak groźna?

Jest szkodnikiem owoców miękkich i pestkowych. Jego skłonność do atakowania zdrowych, dojrzewających owoców (w przeciwieństwie do przejrzałych i gnijących owoców preferowanych przez inne tak zwane „muchy
owocowe”) sprawia, że stanowi duże zagrożenie ekonomiczne dla wielu
upraw owoców o miękkiej i cienkiej skórce, w tym wiśni, malin, jeżyn, jagód, truskawek, brzoskwini, śliwek, borówki wysokiej, a także winogron.
Kolejną cechą sprawiającą, że jest to szczególnie uciążliwy szkodnik, jest
charakterystyczne silne, ząbkowane pokładełko na końcu odwłoku samicy,
którym powoduje fizyczne uszkodzenie owocu składając jaja. Bardzo często rany po jajach zapewniają dostęp do wtórnej infekcji, w tym przez
grzyby, drożdże i bakterie, powodując dodatkowe straty. Po krótkim okresie od złożenia jaj przez samicę wylęgają się z nich larwy, które żerują wewnątrz owocu, wyjadając miękisz. Owoce zasiedlone przez szkodnika tracą
wartość handlową.
Muszka plamoskrzydła jest wysoce płodnym szkodnikiem. Samica w ciągu
5

życia jest w stanie złożyć do 600 jaj, a okres rozwoju osobników młodocianych muchy, w zależności od temperatury, może zakończyć się już w ciągu
7 dni. Przy tak szybkim rozwoju i wysokiej płodności szkodnika nawet niewielka liczebność populacji na początku sezonu może szybko urosnąć do
ogromnych rozmiarów.
Fot. Samica D. suzukii
składająca jaja
Źródło: Agroscope@Flickr,lic. CC BY
2.0

3.

Charakterystyka szkodnika

Dorosłe Drosophila suzukii to małe (3–4 mm) żółtawobrązowe muchy z
czerwonymi oczami. Dorosłe osobniki mają bladobrązowy lub żółtobrązowy tułów z czarnymi paskami na brzuchu. Czułki krótkie i przysadziste. Samce mają charakterystyczną ciemną plamę wzdłuż przedniej krawędzi każdego skrzydła. Możliwe są również samce bez plam, lecz rzadko są
obserwowane w terenie i powinny zostać zweryfikowane przez taksonoma
w celu prawidłowej identyfikacji. Ponadto samce mają po dwa rzędy grzebieni na każdej przedniej stopie, których nie ma u samic. Samice mają ząbkowane pokładełko, którym penetrują skórkę owocu. Ząbki są znacznie
ciemniejsze niż reszta pokładełka. Jaja są przezroczyste, mlecznobiałe i
błyszczące, wielkości 0,4-0,6 mm. Rozwijają się i wylęgają w owocach, w
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których zostały złożone. Po złożeniu jaja na zewnątrz owocu wystają dwie
charakterystyczne białe rurki oddechowe, widoczne pod powiększeniem
lub binokularem. Larwy w owocu są beznogie, mlecznobiałe, cylindryczne z
czarnymi otworami gębowymi. Ciało zwęża się ku przodowi z uniesionymi
przetchlinkami tylnymi. Larwy w pierwszym stadium larwalnym (po wylęgu) mają około 0,07 mm długości. Rozwój larw odbywa się wewnątrz owocu i trwa trzy stadia larwalne przed przepoczwarczeniem. Dojrzałe larwy
mogą dorastać do 6 mm długości. Poczwarka jest typu bobówki, ma cylindryczny kształt, koloru czerwonawo-brązowego z dwoma małymi wypustkami na obu końcach ciała. Ma około 2-3 mm długości. Przepoczwarczenie
może wystąpić wewnątrz lub na zewnątrz owocu.
Fot. Samiec (po lewej) i
samica (po prawej) D. suzukii
Źródło:. Agroscope@Flickr,lic. CC BY 2.0

Cykl życiowy
Drosophila suzukii preferuje klimat umiarkowany, ale potrafi przetrwać
także w niskich temperaturach. Muchy są najbardziej aktywne w temperaturze 20-250C, natomiast ich aktywność znacznie słabnie w temperaturze
30-350C ( samice tracą zdolność rozrodczą, a samce stają się sterylne).
Drosophila suzukii jest mocno zadomowiona na wyspie Hokkaido w Japonii, gdzie średnia temperatura zimą wynosi od -4 do -12°C, co sugeruje
możliwość jej adaptacji w chłodniejszym klimacie. Wstępne badania z Ore7

gonu sugerują, że larwy, poczwarki i osobniki dorosłe Drosophila suzukii
mogą przetrwać w zmiennych warunkach zimowania przez okres do 60
dni. Dorosłe osobniki są w stanie wytrzymać dłuższe okresy chłodu niż
larwy czy poczwarki.
Cykl rozwojowy Drosophila suzukii jest bardzo szybki i może zakończyć się
w ciągu jednego do dwóch tygodni w zależności od warunków klimatycznych. Długość życia dorosłego osobnika wynosi około trzech do dziewięciu
tygodni. Jednak muchy pojawiające się późno w sezonie mogą zimować i
żyć dłużej. Dorosłe owady zimują w ściółce, w korze grubszych pędów,
pniach drzew, ale także w siedliskach ludzkich oraz w lasach, np. na jemiole. Zazwyczaj muchy opuszczają miejsce zimowania wiosną, kiedy temperatura wzrośnie powyżej +50C. N plantacjach owocowych pojawiają się w
okresie wybarwiania się i dojrzewania owoców. Dojrzewające owoce wabią samice do składania jaj. Jedna samica może złożyć od jednego do 60 jaj
dziennie i od 200 do 600 jaj przez całe życie. Najczęściej w warunkach klimatu Polski jednorazowo samica składa kilka jaj, a w ciągu dnia do 21. Jaja
składane są pojedynczo i losowo rozmieszczane na owocach. Wiele larw
może znajdować się na tym samym owocu, ponieważ samice mogą składać
jaja na tym samym owocu. Okres składania jaj może trwać 10-65 dni. Rozwój jaja trwa krótko, 1-3 dni, a w sprzyjającej temperaturze, nawet tylko
12 godzin, po czym wylęgają larwy. Okres żerowania i rozwoju larwy trwa
od 3 do 13 dni, a okres przepoczwarczania i stadium poczwarki 4-43 dni,
zależnie od temperatury. Larwy żerują i cały rozwój przechodzą w owocach, natomiast przepoczwarczają się najczęściej tuż pod powierzchnią
skórki w owocach, ale też na owocach. W Japonii mucha rozwija od 10 do
13 pokoleń. Prawdopodobne jest, że w warunkach klimatycznych naszego
kraju będzie mogło rozwinąć się kilka pokoleń tego szkodnika.

Uszkodzenia
Porażenie owoców początkowo objawia się bliznami na ich powierzchni
pozostawionymi przez samice składające jaja (kłucie). Miejsce składania jaj
zostaje zapadnięte. Uszkodzenia są powodowane głównie przez larwy
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żerujące na miąższu owocowym, które powodują, że miąższ staje się brązowy i miękki. Większe larwy wycinają otwory oddechowe w owocach.
Porażone owoce bardzo szybko zapadają się wokół miejsca żerowania i
gniją z powodu pleśni lub wtórnych infekcji. Na całej plantacji może być
wyczuwalny zapach fermentacji. Owoce są całkowicie zniszczone, a po
wyjściu larw, ich resztki zasychają albo są dalej niszczone przez inne owady. Niekiedy podczas zbioru trudno jest wykryć uszkodzone owoce. Larwy
mogą ponadto wylęgać się już po zbiorze i są zauważalne dopiero w handlu. Jeśli owoce z zasiedlonej plantacji przeznaczone są nawet do krótkiego
przechowywania w chłodni, problem muszki nie ginie, bowiem po wyjęciu
owoce mogą być znacznie bardziej uszkodzone.

Fot. Owoc czereśni i owoce borówki uszkodzone przez D.suzukii. Źródło: K.Sambor

Jakie owoce są najbardziej narażone?
W Polsce muszka plamoskrzydła ze względu na obfitość i dostępność pokarmu oraz sprzyjający klimat (łagodne zimy, ciepłe letnie i jesiennie okresy, dosyć suche) ma bardzo dobre warunki do rozwoju. Ulubione gatunki
D. suzukii należą do rodziny różowatych. Najchętniej zasiedla maliny, następnie truskawki, jeżyny, czereśnie, wiśnie, brzoskwinie, borówki i winogrona. Naukowcy na podstawie badań wykazali, że muszka najczęściej
składa jaja do owoców dojrzałych. D. suzuki żeruje także na gatunkach
dziko rosnących, a nawet w oborniku.
9

Źródło: K.Sambor
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4.

Monitoring i pułapkowanie

Praktyki zarządzania muszką plamoskrzydłą są podobne do tych stosowanych w przypadku pospolitych muszek Drosophila. Monitoruje się populacje dorosłych much zanim owoce zaczną dojrzewać i zanim muchy zaczną
składać jaja. Obserwacje powinny być prowadzone przez wszystkich plantatorów, ponieważ tylko wczesne wykrycie szkodnika pozwoli na szybką i
właściwą reakcję i ograniczy straty gospodarcze. Pułapki wiaderkowe lub
pojemniki ćwiartkowe używane do monitorowania innych much Drosophila mogą być skutecznie wykorzystywane do monitorowania Drosophila
suzukii. Mieszanki drożdży, cukru i wody; przeciery owocowe, destylaty z
octu jabłkowego lub wina; etanol, kwas octowy i fenyloetanol w proporcjach 1:22:5 są silnymi przynętami do monitorowania populacji Drosophila
suzukii. Na rynku dostępnych jest wiele pułapek wabiących z atraktantem
zapachowym. Różnią się kształtem, kolorem, składem płynu wabiącego.
Pułapki zawieszamy na początku sezonu, gdy temperatura powietrza wynosi ok 100C, najpóźniej miesiąc przed dojrzewaniem owoców. Najlepiej,
gdy są rozmieszczone ok. 1 m nad ziemią, w zacienionych obszarach, sąsiadujących z uprawą (np. żywopłotach, zaroślach, zadrzewieniach śródpolnych). Nie zaleca się umieszczania pułapek bezpośrednio na plantacjach,
gdyż mogą one przywabiać muchy szkodnika. Dopiero po odłowieniu większej liczby much, celowe jest zawieszenie na plantacji (na wysokości owocowania) pułapek przeznaczonych do masowego odłowu szkodnika.
Zaleca się zastosowanie 150-200 pułapek na 1 ha, czyli co 4-5 m w każdym
rzędzie. Efektywność takiego zabiegu może wynosić 40-60%. Pułapki należy sprawdzać raz w tygodniu.
Poziomy zagrożenia dla D. suzuki :
1. Niski - odłowy średnio poniżej 10 osobników na pułapkę/tydzień;
2. Średni - odłowy od 10 do 100 osobników na pułapkę/tydzień;
3. Wysoki - od 100 do 300 osobników na pułapkę/tydzień;
4. Bardzo wysoki – powyżej 300 osobników na pułapkę/tydzień;
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5.

Taktyki zapobiegawcze w celu zmniejszenia presji
Drosophila suzukii

Minimalizacja szkód spowodowanych przez szkodniki jest nadrzędnym
celem zapobiegania i obejmuje różne strategie. Choć Drosophila suzukii
występuje w Europie już od mniej więcej 12 lat, to wciąż brakuje rozwiązań skutecznych w powstrzymaniu jej inwazji i jednocześnie bezpiecznych
dla konsumentów owoców. Dlatego konieczna jest integracja różnych metod ograniczających presję tego szkodnika. Należy stworzyć asynchronię
(niezbieżność w czasie kilku zjawisk) pomiędzy występowaniem szkodników a dojrzewaniem owoców. Aby pomyślnie wdrażać różne taktyki ograniczające lub zwalczające szkodnika wymagane jest staranne i kompleksowe planowanie metod, regularne pobieranie próbek owoców oraz monitoring.

Ochrona chemiczna
Metoda chemiczna zwalczania Drosophila suzukii może być niewystarczająca i trudna, ponieważ musi być prowadzona w okresie krótko przed zbiorami i po ich rozpoczęciu, a z tym wiąże się duże ryzyko przekroczenia poziomów pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Ze względu na
krótki czas rozwoju jednego pokolenia muszki plamoskrzydłej trzeba by
wykonywać liczne zabiegi i wtedy również może dochodzić do gromadzenia się w owocach niebezpiecznych pozostałości. Ponadto wybór środków
zarejestrowanych do zwalczania Drosophili suzukii jest bardzo ograniczony,
a część insektycydów ma zbyt długie okresy karencji. Środki chemiczne
zarejestrowane do zwalczania muszki plamoskrzydłej należą do czterech
grup chemicznych, ale nie wszystkie mają zastosowanie w uprawach poszczególnych gatunków sadowniczych. Dlatego nie tylko producenci ekologicznych owoców, ale też właściciele upraw konwencjonalnych powinni
zapoznać się z alternatywnymi sposobami zwalczania tego groźnego
szkodnika.
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Wybór upraw i odmian
Drosophila suzukii może wykorzystywać szeroką gamę owoców uprawnych
i dzikich. Podatność na inwazję D. suzukii jest różna, a preferencje mogą
być zależne od wielu czynników, w tym sezonowości i fenologii, dostępności owoców, dojrzałości owoców, czynników chemicznych takich jak lotne
związki organiczne, pH owoców, zawartość cukru rozpuszczalnego lub
kwasowość oraz czynniki fizyczne, takie jak grubość skórki czy jędrność
owoców. Dojrzałe owoce są bardziej podatne na D. suzukii niż owoce niedojrzałe.
Do tej pory niewiele badań koncentrowało się na odporności roślin na D.
suzukii. Laboratoryjne testy biologiczne wskazują, że samica D.suzukii wykazuje pewne preferencje dotyczące składania jaj w pewnych odmianach
jeżyny oraz późniejszych odmianach borówki amerykańskiej. Nie zaobserwowano żadnych różnic w preferencjach dotyczących odmian malin czy
winorośli, ale oddzielne badania terenowe zgłosiły zmienne wskaźniki inwazji larwalnych wśród różnych malin, jagód i odmiany jeżyny, a różnice w
podatności odmian przypisuje się m.in. zróżnicowaniu jędrności owoców i
siły penetracji między odmianami (mniejsza liczba składanych jaj w jędrniejszych owocach).
Uprawy można wybierać tak, aby fenologicznie wymknęły się szczytowym
populacjom szkodników. W regionach o umiarkowanym klimacie szczytowe populacje D. suzuki zwykle występują później w okresie wegetacyjnym,
a więc owoce, które dojrzewają wcześniej niż te szczyty populacji będą
przez większość lat mniej narażone na D. suzukii.

Higiena upraw
W przypadku zagrożenia inwazją D. suzukii, bardzo istotnie jest zadbanie o
czystość plantacji. Zaleca się zbierać i niszczyć owoce uszkodzone lub zasiedlone przez szkodnika oraz te przejrzałe lub zgnite w celu ograniczenia
możliwości składania jaj, zwłaszcza w okresach kiedy jest ograniczony dostęp do innych dojrzałych owoców na drzewach lub krzewach. Należy
13

zwiększyć częstotliwość zbioru owoców: co 1-3 dni, by dojrzałe owoce nie
pozostawały na roślinach zbyt długo. Jeśli to możliwe należy zbierać owoce
jeszcze nie w pełni dojrzałe. Ważne jest, aby zbierać owoce do czystych,
jednorazowych opakowań. Resztki owocach na ściankach mogą być
źródłem wprowadzenia szkodnika na plantację.

Fot. Uszkodzone, opadłe owoce nie powinny zalegać pod krzewami.
Źródło: K.Sambor
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Mikroklimat upraw
Optymalny zakres temperatury i wilgotności dla Drosophila suzukii jest
wąski i wynosi 22–280C; ≥ 70% wilgotność względna. Przekroczenie tych
warunków środowiskowych może spowodować unikanie takich siedlisk
przez szkodnika lub jego mniejszą przeżywalność, a także pozwoli ograniczyć składanie jaj oraz ich rozwój. Techniki takie jak przycinanie, mulczowanie i nawadnianie mogą być używane do tworzenia mniej gościnnych
środowisk zarówno dla dorosłych osobników jak i dla larw.
Przycinanie to rutynowa procedura, która poprawia zdrowotność i wigor
roślin oraz jakość owoców, plon i wydajność produkcji. Udowodniono, że
prześwietlanie i cięcie drzew, krzewów oraz ich większa rozstawa pozwalają na rozluźnienie wyższych partii korony zwiększając przepływ powietrza i
zmniejszając zacienienie, co zniechęca owady do nalotu na takie rośliny.
Badania przeprowadzone w południowo-zachodnich Niemczech wykazały,
ze odłowy dorosłej D. suzukii były do dwóch razy wyższe wewnątrz gęstych, minimalnie przyciętych drzew i krzewów w porównaniu do standardowego systemu przycinania.

Ściółkowanie
Larwy Drosophila suzukii zazwyczaj przepoczwarczają się w górnej warstwie gleby o grubości 0,5 cm. Sprzyja temu spadanie owoców na ziemię
(60–80% porażonych, opadłych owoców). Większość populacji D. suzukii
składa się z niedojrzałych stadiów wewnątrz owoców, które są w większości odporne na środki owadobójcze. Różne rodzaje ściółek mogą modyfikować klimat gruntu (temperatura i wilgotność względna), potencjalnie
tworząc środowisko mniej przyjazne dla rozwoju D. suzuki. Na przykład
wykorzystywane do zwalczania chwastów czarne plastikowe maty, można
także wykorzystać do podniesienia temperatury gleby i zmniejszenia wilgotności. W zależności od rodzaju użytego materiału, ściółki mogą również
wpływać na temperaturę powietrza nadziemnego. Włączenie ściółki lub
maty przeciw chwastom może również zapewnić inne korzyści ogrodnicze,
15

działając w połączeniu z innymi metodami w celu ograniczania inwazji
szkodnika. Ponadto ściółkowanie uprawy redukuje ilość „stojącej” wody i
może dodatkowo przyczynić się do zmniejszenia wilgotności w sadach
owocowych. Taktyki takie jak mulczowanie i koszenie jest jednym z najczęściej stosowanych środków zapobiegawczych przeciwko D. suzuki.

Nawadnianie
Metody nawadniania wpływają na populacje szkodników stawonogów w
wielu uprawach i mogą być także wykorzystywane do prób ograniczania
populacji D. suzukii. Zmiana ilości dostarczanej wody lub rodzaj zastosowanego systemu nawadniania może zmieniać temperaturę i/lub wilgotność względną na plantacji. Badania prowadzone w Ameryce, stanie Oregon pokazały, że temperatura na powierzchni i pod ziemią nie uległa zmianie przez nawadnianie kroplowe, ale wilgotność względna była niższa.
Korelowało to ze zmniejszoną przeżywalnością poczwarki D. suzukii, chociaż przeżywalność larw w porażonych jagodach nie została naruszona.
Sugeruje to, że larwy są chronione przed wysuszeniem podczas rozwoju
wewnątrz owocu. Nawadnianie również może mieć wpływ na aktywność
dorosłych osobników i/lub zachowania związane z składaniem jaj. W testach biologicznych dorosły D. suzukii unikał warunków niskiej wilgotności,
a składanie jaj było najwyższe w środkowej części krzewu borówki. Metody nawadniania, które nie rozpylają wody na koronę mogą zmniejszyć
presję szkodnika.

Zarządzanie zbiorami
Pomimo preferowania zdrowych, nieuszkodzonych owoców, D.suzukii
będzie wykorzystywać innych gospodarzy, gdy nienaruszone owoce są
mniej dostępne. Obejmuje to uszkodzone lub gnijące owoce, odpady owocowe, grzyby, a nawet odchody zwierzęce. Zmniejszenie alternatywnych
zasobów gospodarza w gospodarstwie może zatem pomóc w zmniejszeniu
lub opóźnieniu wzrostu populacji D. suzukii.
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Harmonogramy zbiorów i praktyki sanitarne mogą wpływać na ilość zasobów gospodarza dostępnych dla D. suzukii. Skrócenie częstotliwości zbiorów z co trzy dni do co jeden lub dwa dni ograniczyły inwazję szkodnika do
60% w malinach. Wykonalność tej praktyki zależy od rodzaju upraw.
Odpady owocowe są powszechne w całym procesie zbioru. To wszystko
może zapewnić duże zasoby dla D. suzukii, dlatego należy je zminimalizować, aby ograniczyć rozwój populacji.
W przypadku ręcznie zbieranych owoców zaleca się sortowanie owoców
podczas zbioru i/lub po zbiorze. Jest to metoda pracochłonna i wymagająca szczególnej uwagi osób zbierających owoce. Odrzucone uszkodzone lub
miękkie owoce mogą zminimalizować pożniwną inwazję larw.

Masowe odłowy muchówek
Masowe odławianie muchówek jest jedną z dość skutecznych możliwości
ograniczania populacji szkodnika w uprawach. W tym celu konieczne jest
zawieszenie na 1 ha plantacji co najmniej 200 pułapek z substancją wabiącą (pułapki zawiesza się w odległości co 2m). Należy je umieszczać w większym zagęszczeniu na obrzeżach uprawy. Umieszczenie 150-200 pułapek
na plantacji pozwoli odłowić dużą liczbę muszek, a przez to ograniczyć
populacje szkodnika na uprawach nawet o 40-60%. Ponadto badania przeprowadzone w Szwajcarii pozwoliły wysunąć teorię, że jeśli do takich
odłowów lub monitoringu używane są ciągle te same pułapki i substancje
wabiące, to D.suzukii przyzwyczaja się i przelatuje obok nich w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych zapachów, czyli owoców w które może złożyć
jaja. Zaleca się, aby stopniowo zmieniać atrakcyjność substancji wabiącej,
aby zapach był intensywniejszy niż owoców.

Siatki
Jedną z metod ograniczania populacji muszki plamoskrzydłej jest stosowanie siatki do zabezpieczenia dojrzewających owoców. Ze względu na niewielkie rozmiary much (ciało: 2 – 3,5 mm; rozpiętość skrzydeł: 5 – 6,5
mm), siatka zabezpieczająca plantację musi być stosunkowo gęsta. Jest to
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metoda najbardziej skuteczna, ale zarazem bardzo kosztowna. Przy wejściu pod taką okrywę należy zawiesić pułapkę, aby odławiać ewentualnie
przedostające się muchówki. Siatki powinny być instalowane przed początkiem dojrzewania owoców, aby zapobiec przedostaniu się much pod
siatkę. Ponadto ważne jest kontrolowanie mikroklimatu pod siatkami, aby
uniknąć porażenia owoców przez grzyby patogenicznie ze względu na możliwy wzrost wilgotności powietrza pod osłoną. W takich warunkach
utrudniony jest też zbiór oraz prace pielęgnacyjne.

Fot. Siatka do zabezpieczenia dojrzewających owoców. Źródło: K.Sambor
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Wrogowie naturalni
Wykorzystanie parazytoidów i naturalnych drapieżców to biologiczna metoda zwalczania szkodnika, której celem jest wykorzystanie współzależności, jaka występuje w środowisku naturalnym oraz jej umiejętne włączenie
do programu ochrony roślin. Jak wiele innych szkodników tak muszka plamoskrzydła ma swoich wrogów naturalnych, którzy mogą znacznie zredukować liczebność szkodnika, sprawiając tym samym że może on nie stanowić dużego zagrożenia dla uprawy.
Parazytoidy to organizmy, które pasożytują na innych organizmach, powodując ich śmierć, ale tylko niektóre jego stadia rozwojowe wchodzą w antagonistyczne reakcje z żywicielem (stadium pasożytującym jest np. larwa,
a już forma dorosła żyje wolno). Najwięcej gatunków parazytoidów należy
do rzędu błonkówek oraz muchówek. Wśród nich są zarówno organizmy
specyficznie żerujące tylko na konkretnych gatunkach owadów, jak i niespecyficzne, czyli takie, które mogą wykorzystywać różne gatunki.
Ostatnie badania przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, przez
naukowców z Północnej Ameryki i Europy, pozwoliły na wytypowanie parazytoidów: Leptopilina heterotoma i Leptopilina boulardi ograniczających
larwy, oraz Pachycrepoideus vindemiae (Hymenoptera: Pteromalidae) i
Trichopria drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae), które skutecznie niszczą
poczwarki. Fauna drapieżna D. suzukii obejmująca kilka gatunków z rodzaju Orius (dziubałkowate) żywiących się larwami oraz wirusy i bakterie wyizolowane ostatnio z D.suzukii sugerują, że czynniki te będzie można wykorzystać do zwalczania szkodnika, ale wymaga to dalszych badań.
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