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SKADEDYR

Den frygtede pletvingefrugtflue, der de sidste 
par år har invaderet flere europæiske lande1, er 
nu også fundet i et større antal i Holland. Fluen 
med det latinske navn Drosophila suzukii blev 
fundet sporadisk i Holland sidste år, men er i år 
registreret i fælder på 10 forskellige lokaliteter 
i den syd-vestlige del af Holland og også i den 
centrale del af landet.

Sidst i august
I sidste halvdel af august blev pletvingefrugt-
fluen fundet i hollandske plantager med kir-
sebær, solbær, ribs og blåbær i Gelderland, 
Utrecht og Zeeland. I alt er der fundet 484 plet-
vingefrugtfluer i fælderne, men langt de fleste, 
nemlig 452, blev fundet i én fælde i en kirse-
bærplantage i Gelderland. Disse fluer blev fan-
get i løbet af en uges tid.  I de øvrige ni fælder er 
der indtil 1. september kun fundet mellem én 
og otte fluer per fælde. Ejerne af de angrebne 
plantager er blevet rådgivet til at fjerne al over-
moden frugt og destruere alt affald dagligt.

Landsdækkende overvågning
Pletvingefrugtflue skader ved at lægge sine æg 
i moden frugt, hvorefter frugten rådner som 
følge af larvernes angreb. I Holland samarbej-

der forskere og rådgivere om en landsdækken-
de overvågning. Der er opsat fælder på mere 
end 80 lokaliteter, og indholdet i fælderne regi-
streres ugentligt af PPO i Randwijk. Indtil mid-
ten af august blev der ikke registreret nogen 
fluer, men i sidste halvdel var de der pludselig. 
Alle steder, hvor pletvingefrugtflue blev fanget 
sidst i august, var høsten færdig eller næsten 
færdig. Men mange andre hollandske bedrifter 
med høst af efterårshindbær, brombær, jord-
bær og druer frygter nu fluen, og opmærksom-
heden omkring det alvorlige skadedyr bliver 
skærpet. 

Hollænderne har ingen godkendte midler til 
bekæmpelse af pletvingefrugtflue, men NFO 
indgav i marts en ansøgning til ministeriet om 
at må bruge et bekæmpelsesmiddel mod fluen. 

AB

1. Schweiz, Italien, Frankrig, Belgien, England og Sydtyskland.

Kilde: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen. 
september 2013.

Læs også tidligere artikel om pletvingefrugtfluen 
i Frugt & Grønt nummer 6, 2013. 

Pletvingefrugtfluen i hollandske bær

SYMPTOM – Angreb af pletvingefrugtfluen medfører, at frugterne hurtigt rådner, typisk fordi vævet 
under skindet falder sammen. Foto: Copyright JKI Dossenheim.
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