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Den pletvingede frugtflue 
fundet i Danmar 

Sidst i september i år blev den pletvingede frugt-
flue, Drosophila suzukii for første gang fundet i 
Sverige, og nu har vi også fundet den i Danmark. 
Fundet skete på et areal med brombær på 
Forskningscenter Årslev. Vi har i GartneriRåd-
givningen haft hængt fælder op i bærarealer på 
både Fyn og Sjælland, og vi har gennem sen-
sommeren og efteråret overvåget, om fluen var til 
stede i fælderne. 

 Pletvingefrugtfluen ligner en lidt forstørret 
bananflue. Dens helt særlige kendetegn er, at 
hannen har et mørkt mærke på kanten af hver 
vinge. Dette findes ikke på andre Drosophila 
frugtfluer. Hunnen lægger sine æg i friske bær, 

som resulter i både maddiker og pupper i bærrene. Fluen angriber 
især bløde bær som jordbær, hindbær, brombær, blåbær, kirsebær 
og hyldebær. 

Vi kan ikke forudsige, om den Pletvingede frugtflue vil give pro-
blemer i Danmark i 2015. Men specielt hvis du har en efterårspro-
duktion af bløde bær, bør du overveje at opsætte fælder til monite-
ring, så status kan følges. Der findes flere fælder på markedet. En af 
de vigtigste forebyggende faktorer er at opretholde en god hygiejne, 
så der ikke ligger overmodne bær nogen steder.  

GartneriRådgivningen fortsætter overvågningen i 2015, og vi 
kommer med retningslinjer til forebyggelse og bekæmpelse. Pro-
jektet med moniteringen af pletvingefrugtfluen er støttet af Promille-
afgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Hjemmelavet fælde fra UK til monitering af Drosophila suzukii. På 
denne fælde kan hannerne nemt spottes, da de to sorte pletter 
nemt kan ses bagerst på vingerne.
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