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Effectieve beheersing van de suzukifruitvlieg (Drosophila suzukii) vraagt om
een grondige kennis van de levenswijze.
Het onderzoek probeert antwoord te geven
op belangrijke vragen.

Welke waardplanten in de lente?
De suzuki-fruitvlieg overwintert als volwassen
vlieg. Een goede waardplant in het voorjaar
helpt de vlieg om de periode tussen einde
winter en het rijpen van het eerste zomerfruit
te overbruggen.
Géén voortplanting gevonden op:
hulst – liguster - Gelderse roos – klimop

Hoe snel ontwikkelt zich de plaag?
•

•

•

In kweekkooien in de boomgaard werd de
ontwikkeling van de suzuki-fruitvlieg
onderzocht.
Vanaf het moment dat de eerste eieren op
de vroege kersen werden gelegd (5 juni),
konden zich in 2015 zes generaties
fruitvliegen ontwikkelen.
In juli was de generatieduur (van ei tot ei)
18 dagen.

In het voorjaar voortplanting op overwinterde
vruchten van:

Op vruchten van de tuinplant
Aucuba japonica werden voorjaar
2016 veel eieren gevonden.

Uit vruchten van Skimmia japonica
werden enkele vliegen gekweekt.
Skimmia staat vooral in tuinen.

Grafiek 1. Generatieduur in dagen (van ei tot ei, getal in
gele blokken) van de suzuki-fruitvlieg in kooien in een
kersenboomgaard in Randwijk 2015. Elk blok is een
generatie. De oogsttijdstippen van de belangrijkste
kersenrassen zijn aangegeven.

•

Maretak Viscum album kan als
waardplant dienen, maar komt in
Nederland alleen in Zuid-Limburg
op grote schaal voor.
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Elaeagnus x ebbingei is een
tuinplant, die in april en mei
vruchtjes draagt. Struiken die
regelmatig worden gesnoeid,
dragen nauwelijks vruchten.

•

In een gemengde kersenaanplant met
vroege en late rassen kunnen zich in een
seizoen drie generaties fruitvliegen
ontwikkelen.
Secuur plukken en effectieve bestrijding op
de vroege rassen remt de populatiegroei.
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