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INTRODUCERE

Drosophila suzukii (Matsumura 1931) - cunoscută popular 
sub denumirea de musculița asiatică cu aripi pătate (Spotted Wing 
Drosophila, SWD) sau musculița japoneză a fructelor (Japanese Fruit 
Fly) - este o specie de insectă invazivă din grupul musculițelor de oțet 
dăunătoare la fructe, de origine din Sud-Estul Asiei, care a pătruns în 
Europa (Spania şi Italia) şi America de Nord (California) în anul 2008. 
Ulterior, aceasta s-a extins rapid în tarile din Europa, America de Nord 
şi America de Sud.

De la prima semnalare în Europa, în Nord-Vestul Italiei (Tirolul 
de Sud) şi în extremitatea de nord-est a Spaniei (Catalonia), în toamna 
anului 2008 (Calabria şi colab., 2012; Cini şi colab., 2012), insecta a 
cunoscut o răspândire extrem de rapidă, astfel încât prezența sa a fost 
raportată succesiv în multe țări producătoare de fructe din Europa de 
Vest şi Bazinul Mediteraneean. În 2009, adulții musculiței japoneze 
au fost capturați şi în alte regiuni din Spania şi Italia, dar şi în Franța 
(Montpellier şi Alpes-Maritimes) (Grassi şi colab., 2009). În următorii 
2-3 ani, aria de răspândire a insectei în Europa s-a extins şi mai mult. 
În 2011, toate zonele din Italia, inclusiv cele două insule Sardinia şi 
Sicilia au fost cuprinse de SWD. În acelaşi an, noi zone de pe teritoriul 
Franței (inclusiv Corsica) şi Spaniei au fost raportate ca fiind afectate de 
SWD (Withers şi Allemand, 2012; Calabria şi colab., 2012). Tot în anul 
2011, D. suzukii a fost semnalată în Germania (Vogt şi colab., 2012), 
Elveția (Baroffio şi Fischer, 2011), Belgia (Mortelmans şi colab., 2012) 
şi Austria (Lethmayer, 2011). Următoarele confirmări au fost făcute în 
Olanda, Anglia (EPPO, 2012), Ungaria (Kiss şi colab., 2013) în 2012; în 
Bosnia şi Herțegovina (Ostojic şi colab., 2014), Grecia (Papachristos 
şi colab., 2013), Montenegro (Radonjić şi Hrnčić, 2014) în 2013; 
în Creta (Máca, 2014), Polonia (Łabanowska şi Piotrowski, 2015), 
Bulgaria (EPPO, 2015), Serbia (Tosěevski şi colab., 2014), Republica 
Cehă şi Slovacia (Máca şi colab., 2015) în 2014. Țările europene din 
regiunea Mediteraneeană, care au consemnat primele înregistrări ale 
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musculiței japoneze sunt Slovenia, Croația şi Portugalia (Seljak, 2011; 
Milek şi colab., 2011; Rota-Stabelli şi colab., 2013).

Organizația Europeană de Protecția Plantelor (OEPP, 2015) 
consideră că în prezent, D. suzukii este răspândită pe întreg continentul 
european, caracterizat printr-un climat predominant temperat cu 
anotimpuri bine definite. Conform unor modele teoretice, zonele din 
Europa, cu cea mai mare favorabilitate pentru musculița japoneză 
sunt situate în vest (Coasta Atlanticului şi Coasta Mării Adriatice) şi în 
sud (Coasta de vest şi de est a Mării Negre, Coasta Mediteraneeană), 
unde predomină climatul mediteraneean temperat, cu veri calde şi 
uscate, şi cu ierni umede (dos Santos şi colab., 2017).

În prezent, viteza cu care se extinde D. suzukii în Europa este 
apreciată la aproximativ 1000 km/an ca urmare a comerțului cu fructe 
şi a lipsei unor reglementări fitosanitare.

Drosophila suzukii are o toleranță termică ridicată şi un 
potențial mare de colonizare a diferitelor habitate. Insecta este 
capabilă să reziste atât la veri fierbinți, ca cele din Spania, cât şi la 
zone reci, cum sunt regiunile muntoase din Alpi (Kenis şi colab., 
2016). Acelaşi autor confirmă supraviețuirea insectei în regiuni cu 
temperaturi medii zilnice sub 11°C, ceea ce arată capacitatea de a se 
adapta la condițiile de frig şi toleranța la o gamă largă de temperaturi 
tipice munților.

În România, primele 7 exemplare aparținând musculiței cu aripi 
pătate D. suzukii au fost colectate pe 6 septembrie 2013 (Chireceanu şi 
Chiriloaie, 2014), într-o capcană de tip Tephri folosită pentru capturarea 
mustei Mediteraneane a fructelor Ceratitis capitata, plasată într-o 
tufă de mur sălbatic în zona de nord a orasului Bucureşti (Băneasa). 
Capcanele de tipul Tephri, au fost utilizate în programul de supraveghere 
în vederea detectării timpurii a prezenței speciilor exotice de muşte 
dăunătoare la fructe, din familia Tephritidae, în cadrul programului 
regional de cercetare ’’RER5018: Supporting Fruit Fly Pest Prevention 
and Management in the Balkans and the Eastern Mediterranean’’ 
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implementat în perioada 2012-2013 în Romania de către colectivul 
de entomologi din cadrul ICDPP Bucureşti, sub coordonarea Agenției 
Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) cu sediul la Viena, 
Austria.

Prin programul de supraveghere a culturilor, practicat în 
perioada 2013-2016, în diferite regiuni ale României, importante din 
punct de vedere horticol, prezența musculiței cu aripile pătate a fost 
confirmată în capcane special destinate acestui dăunător, respectiv 
sticle de plastic de 0,5 l conținand un amestec de oțet de mere şi vin, 
în zone aflate în zonele de Sud şi de Vest ale țării (Figura 1).

Figura 1: Răspândirea musculiței cu aripi pătate în Romania 
(2014-2016)
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Încadrare sistematică

Regnul Animal
  Filum Arthropoda

    Clasa Insecta
      Ordin Diptera

        Subordin Brachycera
          Familia Drosophilidae
            Genul Drosophila

              Specia D. suzukii
Denumire ştiințific Drosophila suzukii (Matsumura 1931)
Denumire comuna Musculița asiatică cu aripi pătate

Drosofila cu aripi pătate
Musculița japoneză
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MORFOLOGIE

Adulții musculiței cu aripi pătate, D. suzukii sunt mici de 
aproximati v 2,5-4 mm lungime. Dimorfi smul sexual este evident. 
Masculii sunt mai mici (2,0-3,5 mm) decât femelele (2,5-4,0 mm) 
(Kanzawa, 1939), cu corpul galben-maroniu cu benzi mai întunecate 
pe abdomen. Au ochii roşii, ti pic familiei Drosophilidae.

Masculul de D. suzukii (Figura 2), spre deosebire de femelă, 
prezintă câte o pată întunecată disti nctă la extremitatea fi ecărei aripi 
(Figura 3). Această caracteristi că diferențiază masculii acestei specii 
de cei ai tuturor speciilor europene de Drosophila. Prima pereche 
de picioare la masculi prezintă 2 piepteni negri afl ați pe primul şi al 
doilea arti col tarsal (Figura 4). Sunt şi cazuri, în care pata de pe aripile 
masculilor să fi e estompată, sau să lipsească. În aceste situații, pentru 
identi fi care, se examinează şi alte caractere morfologice, cum sunt 
pieptenii de sex şi armătura genitală.

Figura 2:  Mascul de musculiță cu aripi pătate
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Figura 3: Aripă cu pată brună la vârf, specifi c masculilor de 
musculiță cu aripi pătate

Figura 4: Picior de mascul, din prima pereche de picioare cu 2 
piepteni negri caracteristi ci, afl ați pe primul şi al doilea arti col tarsal
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Femela de D. suzukii (Figura 5) este puțin mai mare decât 
masculul, şi are aripile în întregime hialine, fără pata întunecată la 
extremitatea aripilor, aşa cum prezintă masculii.

Figura 5: Femelă de musculiță asiatică cu aripi pătate

Femelele se identifică uşor după ovipozitorul caracteristic 
(Figura 6), aflat pe ultimul segment al abdomenului, puternic 
sclerotizat, prevăzut cu câte 30 pană la 36 de zimți puternici de 
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culoare neagră pe fi ecare margine. Zimții situați în jumătatea distală 
a fi ecărei margini sunt mult mai puternici şi mai închişi la culoare. Cu 
ajutorul ovipozitorului puternic, femela străpunge exocarpul (pielița) 
fructelor gazdă pentru depunerea ouălor în mezocarp (pulpa). 
Ovipozitorul specifi c este caracterul esențial prin care femela de D. 
suzukii se deosebeşte de femelele celorlalte specii europene din 
genul Drosophila.

Figura 6: Ovipozitorul puternic cu zimți masivi de culoare neagră 
caracteristi c femelelor de D. suzukii

Larva este cilindrică, de culoare albă până la crem, cu organele 
respiratorii si aparatul bucal vizibile; este de ti p apodă acefală (ti pică 
dipterelor), de aproximati v 3,5 mm lungime (Figura 7, a şi b). Până la 
completa dezvoltare, larva parcurge trei vârste.
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Figura  7: Larva de D. suzukii (a - în fructul de boz; b – extrasă din fruct)

a

b
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Pupa (Figura 8, a şi b) are formă de butoiaş şi este de tip 
coarctată (pupă liberă în interiorul ultimei exuvii larvare). Pupa 
proaspăta are culoarea crem, devenind apoi oranj-maronie; lungime 
de aproximativ 3 mm şi lățime de 1 mm. Frontal, pupa poartă 2 tuburi 
respiratorii. Fiecare tub respirator are la capete, şapte până la opt 
proeminențe ca nişte degete dispuse radial.

Figura  8: Pupa de D. suzukii (a - în fruct de boz; b - extrasă din fruct)

a

b
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CICLUL BIOLOGIC

D. suzuki este o specie de climat temperat până la subtropical 
(Mitsui şi colab., 2010). Ciclul său viață constă în parcurgerea stadiul 
de ou, larvă, pupă şi adult (Figura 9). D. suzukii are un număr variabil 
de generații pe an în funcție de condițiile de climă şi de mediu din 
zona în care se dezvoltă. În Asia, insecta poate să dezvolte între 3 
şi 13 generații pe an. Potrivit modelului fenologic dezvoltat de Coop 
(2010), D. suzukii poate avea 3 până la 9 generații pe an pe Coasta de 
Vest a Statelor Unite ale Americii şi Canada, dar şi în nordul Italiei.

 

Figura 9: Ciclul biologic - D. suzukii
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D. suzukii iernează în stadiul de adult (Dalton şi colab., 2011) în 
diferite adăposturi, sub scoarță, sub diferite resturi vegetale pe sol 
sau în fructele căzute din jurul plantelor gazdă.

Adulții ies din diapauza hiemală în timpul primăverii, atunci 
când temperaturile ajung la aproximativ 10°C. Unele studii au arătat 
că adulții pot fi activi şi în zilele calde de iarnă. Durata de viață a acestei 
specii diferă în mare măsură de la o generație la alta, de la câteva 
săptămâni până la 10 luni. În zonele de favorabilitate, depunerea 
ouălor are loc din aprilie până în noiembrie. Spre deosebire de 
celelalte specii comune din genul Drosophila (ex. D. melanogaster), 
care se dezvoltă în fructele stricate sau putrezite, D. suzukii preferă să 
îşi depună ouăle în fructele sănătoase, aflate în fenofaza de pârgă sau 
de coacere. Sunt preferate fructele sănătoase mature. Sunt infestate 
atât fructele din specii cultivate cât şi sălbatice. Femelele fecundate 
folosesc ovipozitorul puternic zimțat pentru a crea o spărtură în 
pielița fructelor, şi a introduce ouăle în interiorul acestora. Ouăle pot 
fi depuse şi pe fructele verzi, însă dezvoltarea larvelor este incertă. 
Depunerea ouălor durează 10-65 zile, cu 21 de ouă pe zi. Fiecare 
femelă poate depune 195 de ouă în timpul vieții sale (Kanzawa, 1939; 
Tochen şi colab., 2014). O femelă depune de la 1 până la 60 ouă pe zi, 
iar în timpul duratei sale de viață poate depune între 200-600 de ouă.

Larvele se dezvoltă în interiorul fructelor hrănindu-se cu pulpa 
acestora. De cele mai multe ori ele se împupează în interiorul fructelor, 
dar unele ies din fruct şi se împupează în stratul superficial al solului.

Stadiul de ou durează între 1-3 zile, cel de larvă între 5-7 
zile, iar cel de pupă între 4-15 zile. O generație poate dura între 1-2 
săptămâni, în funcție de condițiile climatice.

Pentru depunerea ouălor, femelele manifestă preferință pentru 
fructele gazdă. Fermitatea si textura fructelor, compoziția chimică a 
suprafeței fructului şi compuşii mirositori caracteristici, sunt cei mai 
importanți factori care influențează femelele fecundate în selecția 
fructelor gazdă (Burrack şi colab., 2013).
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Împerecherea adulților are loc în timpul zilei, dar mai ales 
în momentele când temperatura este mai ridicată, masculii fiind 
întotdeauna activi iar femele pasive. Adulții sunt cei mai activi la 
temperaturi de 20°C. Împerechere se repetă după fiecare depunere 
a ouălor. Împerecherea nu se produce la temperaturi sub 10°C. 
Temperaturile peste 30°C nu sunt favorabile pentru împerechere, 
deoarece masculii devin sterili (Mitsui şi colab., 2010; Tochen şi 
colab., 2014). Cele mai active perioade sunt în zori şi seara (Hamby şi 
colab., 2013).

Musculițele adulte se hrănesc cu fructele căzute, rupte şi 
fermentate ale plantei gazdă. În absența unor gazde preferate, s-a 
găsit că acestea se hrănesc cu mere şi chiar cu sevă de stejar (Walsh 
et al., 2011).

HABITATUL SPECIEI

Dezvoltarea speciei D. suzukii este favorizată de cultivarea pe 
scară largă a speciilor de plante care ofera fructe susceptibile la atac 
(în principal fructele moi cu exocarpul subțire), prezenta la diferite 
altitudini a speciilor fructifere, proximitatea pădurilor şi zonele 
necultivate cu fructe sălbatice sensibile. D. suzukii depinde foarte 
mult de suprafețele împădurite, unde dăunătorul îşi poate găsi un 
microclimat adecvat şi plante gazdă pe tot parcursul anului. Plantele 
sălbatice din jurul culturilor supuse programelor de combatere a 
dăunătorilor pot sa ofere refugii sigure pentru adulții de D. suzukii, 
şi de asemenea, pot constitui o zonă propice de găzduire a acestora 
până la apariția unei noi culturi cu fructe de sezon (Klick şi colab., 
2012).

Stabilirea speciei în regiunile nord-Europene, unde iernile sunt 
mai aspre, depinde de prezența locurilor favorabile de iernare care 
sunt în general asociate cu aşezările populației.

Principalele habitate preferate sunt terenurile agricole, 
pădurile şi tufăriile, livezile, serele. Specia se poate găsi şi în zonele 
urbane şi periurbane.
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PLANTE GAZDĂ

D. suzukii poate să infesteze şi să se reproducă pe o gamă largă 
de specii de fructe gazdă, cultivate şi sălbatice, de la fructele arbuştilor 
şi semiarbuştilor fructiferi la pomii fructiferi şi viță de vie (Seljak, 2011; 
Cini et al., 2012). Cu toate acestea, sunt preferate fructele moi. 

Gama de plante-gazdă pentru D. suzukii include: Actinidia 
chinensis (kiwi), Amelanchier lamarckii (pom de stafide), Amelanchier 
ovalis (păr sălbatic), Arbutus unedo (arbore de căpşuni), Arum 
italicum (rodul pământului), Aucuba japonica (pom de aur), Berberis 
aquifolium (strugure de Oregon), Cornus alba, Cornus kousa, Cornus 
mas (corn), Cornus sanguinea (sânger), Cotoneaster franchetti, 
Cotoneaster lacteus, Crataegus chrysocarpa, Crataegus monogyna 
(păducel), Daphne mezerum (tulichna lupului), Diospyros kaki (curmal 
japonez), Duchesnea indica (căpşun indian), Eriobotrya japonica 
(moşmon japonez), Eugenia uniflora, Ficus carica (smochin), Fragaria 
ananassa (căpşun de grădină), Fragaria vesca (frag), Frangula alnus 
(cruşin), Gaultheria x wisleyensis, Hedera helix (iederă), Hippophae 
rhamnoides (cătină albă), Lonicera alpigena, Lonicera caerulea 
(afin siberian), Lonicera caprifolium (caprifoi), Lonicera ferdinandi, 
Lonicera nigra, Lonicera nitida, Lonicera xylosteum, Lycium 
barbarum (cătină de garduri), Lycopersicon sp. (tomată), Malus 
baccata (măr siberian), Malus domestica (măr), Murraya paniculata 
(iasomie), Myrica rubra, Paris quadrifolia (dalac), Parthenocissus 
quinquefolia (viță de Canada), Phoenix dactylifera (curmal), Photinia 
beauverdiana, Photinia prunifolia, Photinia villosa, Phytolacca 
americana (cârmâz), Phytolacca esculenta, Polygonatum multiflorum 
(pecetea lui Solomon), Prunus armeniaca (cais), Prunus avium 
(cireş), Prunus cerasifera (corcoduş), Prunus cerasus (vişin), Prunus 
domestica (prun), Prunus laurocerasus (laur englezesc), Prunus 
lusitanica (laur portughez), Prunus mahaleb (vişin turcesc), Prunus 
padus (mălin), Prunus persica (piersic), Prunus serotina (cireş negru), 
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Prunus spinosa (porumbar), Pyracantha sp. (piracanta), Pyrus sp. (păr), 
Ribes rubrum (coacăz roşu), Rosa acicularis, Rosa canina (măceş), 
Rosa glauca, Rosa pimpinellifolia, Rosa rugosa, Rubus caesius (mur 
de mirişte), Rubus phoenicolasius (mur japonez), Rubus saxatilis (mur 
de stâncă), Rubus ulmifolius, Sambucus ebulus (boz), Sambucus nigra 
(soc negru), Sambucus racemosa (soc roşu), Solanum dulcamara 
(lăsnicior), Solanum nigrum (zârnă), Solanum villosum, Sorbus aria 
(sorb), Sorbus aucuparia (scoruş de munte), Symphoricarpos albus 
(hurmuz alb), Tamus communis (untul pământului), Taxus baccata 
(tisă), Vaccinium myrtilloides, Vaccinium myrtillus (afin), Vaccinium 
oldhamii, Vaccinium praestans, Viburnum lantana (dârmoz), Viburnum 
rhytidophyllum (călin veşnic verde), Vitis vinifera (viță de vie).
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DIAGNOSTIC  

Recunoaşterea atacului produs de musculița cu aripi pătate 
se poate face pe baza simptomelor care apar pe fructele afectate. 
Fructele atacate se disti ng uşor după prezența vizibilă a unor orifi cii în 
pielița fructelor, care indică locul de ovipozitare al femelelor. După 1-2 
zile, zona din jurul orifi ciilor se înmoaie şi se afundă, creând o pată din 
ce în ce mai evidentă (Figurile 10 şi 11). Adânciturile care se crează 
pot elibera scurgeri care favorizează infecțiile secundare cu agenți 
patogeni (fungi şi bacterii) provocând putrezirea pulpei fructului. 
Deteriorarea fructelor afectate este cauzată în primul rând de larve, 
care se hrănesc cu pulpa fructului care devine moale şi maronie.

Figura 10: Fructe de mur sălbati c atacate de D. suzukii
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Figura 11: Fructe de boz atacate de D. suzukii
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CAPTURAREA ADULȚILOR

Supravegherea culturilor de plante fructifere susceptibile la 
atacul de D. suzukii prin folosirea capcanelor de colectare a insectelor 
adulte este esențială, întrucât aceasta permite detectarea timpurie 
a prezenței dăunătorului, precum şi cunoaşterea ariei sale de 
răspândire. Îndată ce se confirmă prezenta speciei, se poate întocmi 
un plan de monitorizare pentru evaluarea populatiei în vederea luării 
unor decizii privind gestionarea acesteia. În acest scop, înregistrarea 
capturilor de insecte la capcane se repetă în timp regulat, de obicei la 
o săptămână.

Se recomandă ca activitatea de monitorizare a adulților de D. 
suzukii să înceapă înainte de coacerea fructelor pentru a fi siguri că 
depunerea ouălor nu a avut loc. Se incepe cu fructele considerate 
predispuse la atacul musculitei, şi durează până în perioada Noiembrie 
- Decembrie, după încheierea culesului fructelor târzii de toamnă. 
Monitorizarea permite cunoaşterea caracteristicilor populației 
insectei (densitate, perioada şi dinamica de zbor, cerințe ecologice).

În prezent nu sunt disponibile capcanele comerciale specifice 
monitorizării musculiței japoneze, dar se folosesc cu succes cele 
utilizate pentru monitorizarea altor specii de musculițe de oțet din 
familia Drosophilidae care atrag şi specia D. suzukii. Cele mai utilizate 
sunt capcanele constand din sticle de plastic transparent de 0,5 – 1 
l, (Figurile 12 şi 13), prevăzute la partea superioară cu 6-8 perforații 
cu diametrul de aproximativ 3-5 mm, şi care conțin o substanță de 
atracție (momeală). Perforațiile peste aceste dimensiuni favorizează 
patrunderea şi a altor insecte de dimensiuni mai mari, colmatând 
inutil conținutul capcanei. 
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Figura 12: Capcană cu amestec de oțet de mere şi vin într-o tufă de 
mur sălbatic

Figura 13: Adulți de musculiță cu aripi pătate în capcană 
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Momelile folosite în prezent sunt amestecuri de drojdie, zahăr 
şi apă. Se folosesc şi piureuri de fructe şi diferite distilate cum ar fi 
oțetul de mere şi vinul în diferite proporții, etanolul, acidul acetic şi 
feniletanolul (1:22:5).

Utilizarea oțetului de mere ca substanță de atracție este 
eficientă datorită persistenței mirosului şi transparenței sale care 
permite identificarea uşoară şi rapidă a speciei. O mică picătură de 
detergent de vase adăugată peste oțetul de mere ca surfactant, sau 
plasarea unei plăci lipicioase în interiorul capcanei sporeşte numărul 
de musculițe capturate (musculițele pătrunse înăuntrul capcanei 
aderă la placa lipicioasă şi nu mai pot ieşi).

Amestecul de oțet de mere şi vin roşu cu alcool 12% sau mai 
mult (2:3) (ex. 60 ml oțet de mere, 90 ml vin roşu pentru o sticlă de 
0,5 l) este o momeală eficientă în atragerea adulților de D. suzukii, 
simplu şi uşor de folosit.

După scopul urmărit, supravegherea culturilor în vederea 
depistării timpurii a prezenței speciei D. suzukii în zonele în care 
aceasta nu este cunoscută, sau monitorizarea populației în zonele în 
care insecta este deja confirmată, se folosesc un număr variabil de 
capcane pe cultură; pentru supraveghere 2-3 capcane/cultură; peste 
3 capcane pentru monitorizare. Capcanele se amplasează pe pomi 
sau arbuşti fructiferi, în interiorul coronamentului sau pe sârma de 
susținere la vița de vie; se mențin pe aceeaşi poziție pe întreg sezonul. 
Etichetarea capcanelor este esențială, şi include date referitoare 
la numărul capcanei, mesajul de avertizare (ex. vă rugăm să nu 
atingeți), iar dacă este vorba despre o acțiune coordonată, denumirea 
programului de detectare/monitorizare, unitatea conducătoare, date 
de contact.

Cele mai predispuse fructe la atacului musculiței japoneze 
sunt cele moi cu exocarpul subțire, cum sunt căpşunile, cireşele, 
zmeura, murele, afinele, coacăzele, etc. Afectate pot fi şi caisele, 
piersicile, prunele, nectarinele dar şi strugurii. Primele capcane se 
amplasează când fructele sunt încă verzi, sau în stadiul de pârgă. Se 
are în vedere precocitatea soiurilor; soiurile cu coacere timpurie vor  



23

fi primele în care se pun capcane. Fructele coapte şi supracoapte, dar 
sănătoase, sunt mai susceptibile la atacul musculiței cu aripi pătate 
decat cele verzi.

Verificarea capcanelor se face la 2-3 zile (supraveghere), 
respectiv săptămânal (monitorizare). Pentru a-şi păstra eficiența 
de capturare, capcanele se înlocuiesc săptămânal, cu altele noi cu 
amestec proaspăt de oțet de mere şi vin roşu. 

COLECTAREA INSECTELOR DIN CAPCANE ȘI IDENTIFICAREA SPECIEI

Conținutul fiecarei capcane (soluția atractantă şi insectele 
capturate) se toarnă într-o strecurătoare deasupra unui vas (Figura 
14). Insectele colectate în strecurătoare se transferă într-un vas Petri 
în soluție de alcool etilic 70% (Figura 15) pentru limpezire in vederea 
identificării.

Figura 14: Golirea conținutului unei capcane şi reținerea insectelor 
pentru identificare
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Figura 15: Adulți de D. suzukii în vas Petri în alcool etilic 70%

Odată cu adulții musculiței japoneze, sunt atraşi şi capturați 
numeroşi adulți din alte specii de musculițe de oțet, sau muşte 
comune. Identificarea musculițelor din specia japoneză, şi separarea 
lor din amestecul de insecte colectate se face în laborator sub o lupă 
binocular sau microscop optic; manipularea insectelor se face cu o 
pensulă fină.

Observarea şi identificarea musculiței japoneze, mai ales 
a masculilor, poate fi realizată şi direct în câmp folosind o lupă de 
buzunar 10X.

Recunoaşterea adulților musculiței Japoneze este relativ 
uşoară, urmărind caracterele specifice celor două sexe, care le 
deosebeşte de adulții celorlalte specii de drosofile prezente în 
România, Drosophila melanogaster (Meigen, 1830), D. immigrans 
(Sturtevant, 1921) şi D. simulans.

Masculii de D. suzukii au câte o pată închisă la extremitatea 
aripilor (Figura 16) şi 2 piepteni negri pe primele 2 articole tarsale 
la prima pereche de picioare, iar femelele au aripile complet hialine 
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(Figura 17), sunt puțin mai mari decât masculii, şi prezintă un 
ovipozitor cu zimți puternici de culoare închisă.

După identificare şi numărare, adulții se păstrează în colecții, 
în alcool etilic 70%, în tuburi etichetate închise etanş; pe tuburi se 
specifică data, locul colectării, planta gazdă şi numărul de exemplare.

Figura 16: D. suzukii - masculi

Figura 17: D. suzukii - femele
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PRINCIPALELE CĂI DE PĂTRUNDERE A MUSCULIȚEI CU ARIPI PĂTATE 
ÎN ZONE GEOGRAFICE NOI

In momentul de fața, musculița japoneză s-a stabilit cu 
succes în multe părți ale lumii, de cele mai multe ori, din cauza 
introducerii sale succesive de către om, în mod neintentionat. 
Comerțul puternic intensificat de fructe proaspete, pe fondul 
abilității larvelor de a trăi ascuns în interiorul fructelor şi de a 
rămâne nedetectate înainte de transport, reprezintă cea mai 
importantă cale de diseminare a dăunătorului în diverse noi zone 
geografice. În consecință, răspândirea pasivă este considerată 
principala cauză de migrare a speciei D. suzukii.

Pătrunderea speciei este favorizată şi de încălzirea 
globală, care îi permite să se stabilească şi să dezvolte populații 
considerabile în zone cu latitudini geografice mai mari decât ale 
celor în care se dezvoltă în   prezent.

IMPACTUL ECONOMIC

La scurt timp de la semnalarea sa în Europa şi în America în 
anul 2008, D. suzukii a fost găsită în ambele continente ca fiind unul 
dintre cei mai periculoşi dăunători ai culturilor de fructe, ca urmare 
a preferinței sale de a ataca fructele sănătoase în timpul coacerii, 
spre deosebire de alte specii din familia Drosophilidae care infestează 
doar fructele în descompunere. Femelele de D. suzukii, posedă un 
ovipozitor zimțat, puternic, cu ajutorul căruia taie pielița fructelor 
coapte pentru a-şi depune ouăle, în timp ce femelele altor musculițe 
din familia Drosophillidae, ex. D. melanogaster, nu fac acest lucru. 
Se presupune că femelele de D. suzukii care urmează să depuna ouă 
sunt atrase de substanțele volatile din fructele proaspete, în timp 
ce mirosul produs de fructele fermentate reprezintă doar un indiciu 
alimentar obişnuit (Cini şi colab., 2012).
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În plus, larvele rezultate din ouă, se hrănesc activ în pulpa 
fructelor şi cauzează deteriorarea accelerată a calității lor, făcându-le 
să devină nevandabile.

D. suzukii este o insectă extrem de polifagă, şi reprezintă in 
momentul de față o amenințare serioasă la culturile de fructe de 
importanță economică. Sunt vizate în special fructele moi cu exocarpul 
subțire, cum sunt cireşele, afinele, zmeura, murele, căpşunile, 
piersicile, nectarinele, caisele şi strugurii. Au fost semnalate atacuri 
şi la fructele altor specii de pomi fructiferi din zona temperată (măr, 
dud roşu, prun, păr) dar şi la fructe exotice precum kiwi, kaki, curmale 
şi smochine.

Acest dăunător are o gamă foarte largă de fructe gazdă, o rată 
mare de reproducere şi o durată foarte scurtă între generații, care 
vor conduce în cele din urmă la creşterea rapidă a unor populații 
foarte agresive. D. suzukii poate avea, teoretic, până la 13 generații 
pe an, fapt care favorizează răspândirea rapidă în condițiile unei 
disponibilități continue a fructelor gazdă.

Orificiile create de femelele de D. suzukii, prin perforarea cu 
ovipozitorul puternic a pieliței fructelor pentru inserarea ouălor, 
reprezintă căii naturale de acces pentru infecțiile secundare provocate 
atât de insecte (D. melanogaster), cât şi de agenți patogeni (ciuperci, 
bacterii), care la randul lor cauzează pierderi suplimentare, peste cele 
provocate de daunele directe cauzate prin hrănirea larvelor (Walsh şi 
colab., 2011). Infecțiile secundare determină daune enorme, mai ales 
la culturile cu fructe moi (cireşe, zmeură, căpşuni, struguri).

Evaluarea impactului economic provocat de D. suzukii este 
mult studiată în California, Oregon şi Washington (S.U.A.) şi în 
regiunea Trentino (Italia).

Studii efectuate în Italia, tară puternic afectată de D. suzukii,  au 
arătat că 20-50% din fructele plantațiilor de cais aflate în jurul celor 
de cireş (gazde preferate) au fost infestate cu ouă de D. suzukii (Grassi 
şi colab., 2011); peste 90% din cireşele recoltate au fost infestate 
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de D. suzukii în unele livezi în care s-au aplicat tratamente chimice 
impotriva muştei europene a cireşelor, Rhagoletis cerasi. În anul 2010, 
în provincia Trentino, impactul economic global produs de atacul de D. 
suzukii a fost estimat la 3-4 milioane de euro (Ioriatti şi colab., 2011). 
Producția de fructe de de afine şi zmeură a înregistrat o reducere de 
25-35% din valoare, la care s-a adaugat costul suplimentar estimat 
la 500 mii de euro, generat de activitatea de sortare după recoltarea 
fructelor afectate, în spațiile de depozitare, şi de durata mai scurtă de 
depozitare a fructelor contaminate.

In Elveția, producătorii de cireşe, de regulă renunță la recoltarea 
cireşelor puternic infestate (peste 20%), deoarece efortul pentru 
sortarea postrecoltă necesită mult timp şi, devine prea costisitor. În 
plus, efortul depus pentru această activitate nu se justifică, deoarece 
există riscul ca unele fructe infestate să nu fie observate şi eliminate, 
şi astfel producția să fie respinsă la livrare. De aceea, producătorii 
elvețieni sunt pregătiți să renunțe la producție şi să declare o pierdere 
de 100% (Mazzi şi colab., 2017).

D. suzukii afectează şi strugurii sănătoşi aflați la maturitatea 
de coacere. Sunt preferate boabele crăpate sau afectate de agenții 
fitopatogeni, de păsări sau grindină în timpul perioadei de recoltare, 
deoarece reprezintă surse de hrană şi suport pentru ovipozitare mai 
facile. În boabele rănite, spre deosebire de cele sănătoase, D. suzukii 
depune mai multe ouă, iar probabilitatea de transmitere a bacteriei 
Acetobacter sp., de către musculiță, creşte (Ioriatti şi colab., 2015). 
Impactul devine si mai mare când D. suzukii trăieşte în asociere cu D. 
malanogaster.  

Din cauza potențialului ridicat de răspândire în țările din 
zona OEPP, şi al daunelor provocate diverselor culturi de fructe cu 
importanță economică, Secretariatul OEPP a decis în 2011 adăugarea 
speciei D. suzukii pe lista A2 a dăunătorilor recomandați pentru 
reglementare ca dăunători de carantină. Cu toate acestea, specia nu 
este reglementată fitosanitar în Europa, deoarece s-a constatat la acel 
moment că aceasta s-a stabilit deja într-o asemenea măsură, încât  
eradicarea a fost considerată imposibilă.
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MUSCULIȚA CU ARIPI PĂTATE D. SUZUKII ÎN ROMÂNIA

Primele 7 exemplare adulte de musculiță cu aripi pătate D. 
suzukii în România au fost identificate în zona de Nord a oraşului 
Bucureşti (Băneasa) pe 6 Septembrie 2013 (Chireceanu şi Chiriloaie, 
2014). Acestea au fost capturate într-o capcană de tip Tephri, 
plasată într-o tufă de mur sălbatic, folosită pentru detectarea muştei 
Mediteraneană a fructelor Ceratitis capitata. Pentru cunoaşterea 
zonei de răspândire a musculiței cu aripi pătate în România, începând 
cu anul 2014, specialiştii din cadrul ICDPP Bucureşti au demarat un 
program de supraveghere a unor culturi fructifere din spectrul de 
gazde cunoscute, distribuite în diferite zone pomicole importante ale 
țării, folosind capcane cu oțet şi vin, şi Tephri.

Rezultatele obținute până în anul 2016 au confirmat prezența 
musculiței cu aripi pătate D. suzukii în zone aflate în regiunile de Sud 
şi de Vest ale României (Figura 1). Populațiile de adulți ale insectei 
au variat ca mărime şi perioada de zbor de la un an la altul şi de la o 
zona la alta. În paralel cu supravegherea culturilor fructifere în țară, 
monitorizarea insectei pe murul sălbatic din zona Băneasa a continuat.

Capturile de musculițe înregistrate anual, în perioada 2014-
2016, la capcanele cu oțet şi vin au pus în evidentă următoarele:
	 D. suzukii a reuşit să supraviețuiască în zona Băneasa, în 
condițiile de temperaturi minime negative din timpul iernii, care au 
atins valori de -17,8°C în luna ianuarie 2015, şi de -18,7°C în luna 
ianuarie 2016;
	 Perioada activă, în care s-a înregistrat prezența musculiței 
japoneze, a fost în jur de trei-patru luni pe an, de la sfârşitul lunii 
August până la sfârşitul lunii Noiembrie, sau sfârşitul lunii Decembrie 
în condiții de vreme prielnică;
	 Primele musculițe adulte au fost capturate către sfârşitul lunii 
august (2015, 2016) şi începutul lunii septembrie (2013, 2014);
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	 Având în vedere perioada activă a musculiței, limitată la 3-4 
luni/an, şi faptul că durata unei generații este de 1-2 săptămâni, am 
putea presupune că insecta a dezvoltat peste 3-4 generații pe an în 
condițiile de climă şi de mediu din zona Bucureşti (Sudul României) în 
perioada 2014-2016;
	 Cele mai multe capturi de musculiță Japoneză au fost în 
capcanele amplasate în tufărişuri de plante sălbatice cu fructe moi, 
cum sunt murul (Rubus caesus), bozul (Sambucus ebulus) şi cârmâzul 
(Phytolacca americana), dar şi în capcanele amplasate în grădinile 
caselor în care au fost cultivate specii de plante fructifere în amestec;
	 Capcanele amplasate în loturi de vița de vie au capturat, de 
asemenea, adulți de D. suzukii, însă boabele de struguri nu au fost 
infestate;
	 Fructele plantelor sălbatice de mur, boz şi cârmâz  au fost găsite 
infestate cu larve de D. suzukii; aceste sunt singurele specii de fructe 
care au fost confirmate că sunt gazdă pentru musculița Japoneză în 
România până la acest moment; 
	 Fructele unor specii de importanta economica, căpşun, cireş, 
vişin, cais, piersic sau prun, nu au fost găsite a fi infestate de D. suzukii 
în Romania;
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PREVENIRE ȘI COMBATERE

Sisteme de avertizare timpurie

 După momentul în care D. suzukii a fost detectată în Europa şi 
S.U.A., aceasta s-a răspândit într-o asemenea măsură încât eradicarea 
a fost considerată imposibilă pentru ambele continente (EPPO, 2013). 
Strategiile de combatere au scopul de a reduce populația de D. suzukii 
prin folosirea combinată a unui sistem bazat pe detectarea precoce şi 
monitorizarea adulților, o bună igiena culturală (sanitația) a culturilor 
şi utilizarea insecticidelor atunci când sunt necesare.
 Datorită capacității ridicate de reproducere, precum şi a 
abilității de dispersie a acestui dăunător, sistemele de avertizare 
timpurie prin folosirea capcanelor cu oțet sunt considerate vitale în 
zonele în care D. suzukii nu a fost semnalată.
 Detectarea timpurie a prezenței adulților şi monitorizarea cu 
ajutorul capcanelor cu oțet şi vin sunt elementul cheie indiferent de 
sistemul de management, deoarece permit aplicarea oricărei masuri 
de combatere înainte ca musculița să depună ouăle. 

Masuri culturale și mecanice

 Fructele infestate, cât şi cele coapte, supracoapte şi în 
descompunere rămase în culturi după recoltare se îndepărtează şi 
se distrug prin îngropare la o adâncime considerabilă. Orice fruct 
care rămâne în câmp sau în livezi serveşte drept sursă de hrană şi 
permite ouălor şi larvelor să isi completeze dezvoltarea, generând noi 
musculițe adulte. Compostarea fructelor nu este o metodă sigură de 
distrugere a ouălor şi a larvelor în fruct.
 Recoltarea fructelor la timp şi în mod regulat este de asemenea 
o măsură importantă deoarece femelele preferă să depună ouăle în 
fructele coapte şi supracoapte.
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 Înlăturarea din culturi şi/sau din jurul acestora a plantelor 
din flora spontană ale căror fructe moi pot fi gazdă pentru D. suzukii, 
cum sunt mahalebul (Prunus mahaleb), măceşul (Rosa canina), socul 
(Sambucus nigra), zarna (Solanum nigrum).
 Protecția culturilor prin folosirea plaselor anti-insecte 
este evaluată experimental şi pare a fi o strategie promițătoare de 
combatere alternativă care poate fi aplicată în viitorul apropiat 
(Ioriatti şi colab., 2012).
 Gestionarea insectei pe o arie cat mai largă este esențială. D. 
suzukii este considerată o insectă cu bune abilități de zbor, de aceea se 
recomandă combaterea pe zone intinse. Existenta unui singur câmp 
sau livadă netratată reprezentă o sursă de infestare pentru culturile 
cu fructe sensibile din apropiere. Se acordă atenție zonelor cu pomi 
fructiferi răzleți, livezilor abandonate şi grădinilor private, care conțin 
un amestec de specii fructifere, oferind suplimentar fructe gazdă - 
sursă de hrană.

Combaterea biologică

 Studiile pentru a determina prezența insectelor parazitoide 
indigene şi a eficacității lor în controlul natural al speciei D. suzukii, 
au fost făcute atât în America de N, cât şi în Europa (Brown şi colab., 
2011; Chabert şi colab., 2012; Rossi Stacconi şi colab., 2013). În 
Franța, în condiții de laborator, mai mulți parazitoizi naturali ai 
speciilor din genul Drosophila, au parazitat cu succes specia D. suzukii. 
Acestea au inclus doi parazitoizi ai larvelor, Leptopilina heterotoma 
şi Leptopilina boulardi (Hymenoptera: Figitidae) şi doi parazitoizi ai 
pupelor, Pachycrepoideus vindemiae (Hymenoptera: Pteromalidae) şi 
Trichopria drosophilae (Hymenoptera: Diapriidae) (Chabert şi colab., 
2012).
 Prădătorii speciei D. suzukii includ mai multe specii din genul 
Orius (Hemiptera: Anthocoridae) care au fost observate hrănindu-se 
cu adulți de D. suzukii în grădinile cu zmeur. În condiții de laborator, s-a 
demonstrat că speciile O. insidiosus, O. laevigatus şi O. maiusculus se 
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pot hrăni cu larvele de D. suzukii care infestează afinele, dar controlul 
lor efectiv asupra populației dăunătorului nu a fost încă dovedit 
(Walsh şi colab., 2011).
 Tulpini de bacterii endosimbiotice din genul Wolbachia, 
asociate cu populațiile de D. suzukii au fost evidențiate atât în 
S.U.A. cât şi în Europa (Italia) şi pot fi folosite în controlul biologic al 
dăunătorului (Siozios şi colab., 2013; Tochen şi colab., 2014).

Combaterea chimică

 Insecticidele organofosfate şi piretroide s-au dovedit a fi foarte 
eficace împotriva adulților de D. suzukii. Cu toate acestea, substanțele 
active nu sunt foarte persistente, asigurând o protecție fitosanitara 
a fructelor de doar 7-10 zile. În plus, numărul mare de generații la 
această specie, necesită multe intervenții chimice în faza de coacere 
a fructelor, ceea ce duce la sporirea riscului de reziduuri în fructe, 
rezistenței dăunătorului şi afectarea polenizatorilor şi a altor specii 
utile. Eficacitatea insecticidelor împotriva larvelor de D. suzukii este 
limitată, deoarece ouăle sunt depuse în fructe, astfel încât larvele nu 
se găsesc niciodată în afara fructului pentru a fi expuse tratamentelor. 
Prin urmare, combaterea musculiței japoneze, se axează pe tratamente 
chimice care vizează adulții (Cini şi colab., 2012). 
 Ca întotdeauna, produsele de protecție a plantelor trebuie 
utilizate în conformitate cu instrucțiunile care sunt precizate pe 
eticheta produsului, mai ales cand acestea se aplica la fructe înainte 
de recoltare.
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ZAPRIONUS TUBERCULATUS MALLOCH, 1932

 Zaprionus tuberculatus Malloch 1932 (Diptera, Drosophilidae) 
este o altă specie de musculiță de oțet din familia Drosophilidae, cu 
statut de specie invazivă în Europa, care a fost  identificată recent 
în Romania. Este de origine din regiunea Afrotropicală şi insulele 
Oceanului Indian. Prima semnalare a speciei în Europa a fost în 
Trentino (Italia) în 2013. Ulterior, aceasta a fost confirmată şi în 
Spania, Cipru, Grecia şi Malta. 
 Fiind o specie nou introdusă în Europa, există puține informații 
cu privire la distribuția, biologia, ecologia şi dinamica populației, 
precum şi la posibilele daune pe care le produce.
 În România, Z. tuberculatus a fost semnalată în perioada 
septembrie - noiembrie 2014 în sticlele cu vin folosite pentru 
monitorizarea musculiței asiatice cu aripi pătate, D. suzukii, în zona 
de nord a oraşului Bucureşti (Băneasa). Au fost capturați 100 adulți 
(43 femele şi 57 masculi).
 Genul Zaprionus, din care face parte şi specia tuberculatus se 
caracterizează prin prezența unor dungi albe longitudinale, situate pe 
cap şi torace.
 Adulții din specia Z. tuberculatus (Figura 18) are 2 dungi albe 
longitudinale pe cap şi 4 dungi albe pe torace, dorsal şi lateral. Dungile 
dorsale ajung si pe scutelum. Musculițele au culoarea corpului este 
roşietică - maronie, cu toracele maro închis. O altă caracteristică a 
acestei specii este prezența unui tubercul proeminent care poarta un 
spin,  aflat pe femurul primei perechi de picioare (Figura 19). Masculii, 
spre deosebire de femele, prezintă smocuri de peri deşi situați pe 
primul articol tarsal al primei perechi de picioare (Figura 20). Numărul 
de generații pe an variază în funcție de factorii climatici. Larvele se 
dezvoltă de obicei în fructele aflate în descompunere. 
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Figura 18: Adult de Zaprionus tuberculatus
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Figura 19: Picior de mascul, din prima pereche de picioare cu tubercul 

proeminent afl at pe femur 

Figura 20: Tars din prima pereche de picioare la mascul, cu smocuri de peri 
deşi pe primul arti col
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Z. tuberculatus este considerat un dăunător secundar al 
fructelor coapte, pentru că preferă să se hrănească pe fructele căzute, 
afl ate parțial sau total în descompunere. In ciuda acestei preferințe, 
cu ti mpul specia poate să devină dăunătoare, specializându-se 
şi pe fructele sănătoase coapte. Se reproduce în fructele afl ate 
în descompunere din jurul pomilor. Fiind o specie polifagă, Z. 
tuberculatus se poate hrăni cu numeroase specii de fructe, preferate 
fi ind cele cu pielița moale.

Cu toate că rolul său de dăunător la fructe nu a fost confi rmat, 
răspândirea acestei specii ar putea reprezenta un risc pentru culturile 
fructi fere din regiunea EPPO. Prin urmare, în 2016 Organizația 
Europeană de Protecția Plantelor (EPPO), la propunerea organizației 
franceze de protecția plantelor, a introdus specia Zaprionus 
tuberculatus, împreună cu specia invazivă similară Z. indianus, pe lista 
a dăunătorilor de alertă.

Asocierea prezenței musculiței Z. tuberculatus cu musculița 
japoneză, ar putea conduce într-un viitor nu îndepărtat la o intensifi care 
a atacului supra fructelor, în contextul unei acti uni conjugate a celor 
două specii, cu urmari grave pentru producti a de fructe.
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