
Yleistä
Drosophila suzukii kuuluu mahlakärpäsiin. Sillä ei ole 
suomenkielistä nimeä. Laji on kotoisin Kaakkois-Aasiasta, 
josta se on kulkeutunut Eurooppaan. Suomessa ensimmäi-
set havainnot kärpäsestä on tehty kesällä 2019 (Viite: 
Puutarha ja Kauppa 2020/1). 

Suzukii lisääntyy parhaiten 22 asteessa. Se sietää 
kuitenkin hyvin lämpötilanvaihteluita (0-30 asteen 
välillä). Lepovaihe alkaa alle 5:ssä asteessa, Suzukii on 
kuitenkin aktiivinen jo 10:ssä asteessa. 

Suzukii naaras munii marjan tai hedelmän kuoren alle. 
Naaras voi munia jopa 400 munaa 7-16 päivän aikana (2-3 
munaa per pistoskohta). Yhden kauden aikana voi olla jopa 
7 sukupolvea. 

Suzukiin torjunta on hankalaa sen nopean lisääntymisen 
vuoksi. Lisäksi laji voi levitä jopa 9 km viljelmältä toiselle. 
Ennenkaikkea: Suzukii voi levitä myös tuontimarjojen -ja 
hedelmien mukana viljelmille.

Vioitus ja isäntäkasvit
Suzukii vahingoittaa vaurioitumattomia hedelmiä ja marjo-
ja. (Yleensä) mahla- ja banaanikärpäset iskeytyvät hedel-
miin siinä vaiheessa, kun ne ovat ylikypsiä ja / tai jo 
muuten vaurioituneet.

Suzukiilla on jopa 100 isäntäkasvia. Puutarhakasveissa 
esim.  mustikka, vadelma, mansikka, herukat, saskatoon 
sekä omena. Lisäksi se voi piileksiä ulkomaisissa hedelmis-
sä (mm. kirsikka, luumu, aprikoosi, viikuna, kiivi, persi-
mon ja viinirypäleet). Vihanneksista kelpaavat mm. 
tomaatti ja paprika. 

Drosophila suzukii -mahlakärpäsen tunnistus, tarkkailu ja torjunta 

Tunnistus
Suzukii on pienikokoinen, 2-3 mm ja se muistuttaa 
paljon tuttua ”banaanikärpästä”. Koirailla on siipien 
yläosassa mustat laikut, jotka helpottavat tunnistusta. 
Naaras on suurempi kuin koiras, eikä sillä ole siipilaikkuja.

Suzukii -naaraan munintakohdasta marja tai hedelmä 
”painuu kasaan” ja se pilaantuu helposti. Myös homeet 
tarttuvat pistokohtiin herkästi. Saastunut marja / hedelmä 
on kauppakelvoton.

Ennakkotorjunta
Suzukia on mahdollista koittaa torjua ennakkoon ylläpitä-
mällä hyvää hygieniatasoa kasvustoissa ja varastoissa. 
Viljelykäytössä olevalta alueelta tulisi poistaa kaikki 
vanhat, ylikypsät hedelmät. Hedelmäjäte tulisi tuhota ja 
hedelmien kompostointia välttää. Sadonkorjuutiheyttä 
tulisi lisätä (sadonkorjuu 2 vkr välein) jolloin kasvustoon 
ei jää ylikypsiä hedelmiä. Kasvuston päälle / reunoille 
voidaan asentaa verkkoja/harsoja mekaaniseksi esteeksi 
Suzukiita vastaan.

Ennen kaikkea tulee miettiä tarkkaan ulkomaisten 
tuotteiden logistiikkaa, sillä on uhkana, että niiden kautta 
laji pääsee leviämään viljelmälle. Pitää myös miettiä, mitä 
tekee esim. jo torimyynnissä olleille marjoille, sillä niiden-
kin kautta Suzukii voi levitä. Myös työntekijöiden eväillä 
on merkitystä; ulkolaisia marjoja ja hedelmiä tulisi välttää. 
Lisäksi mm. ruokajätteen hävittäminen tulee miettiä 
tarkkaan.

 
HUOM!
Yllä mainitut varokeinot eivät päde, jos suojattavan 
kasvuston lähistöllä on kotipuutarhoja, luonnonvaraisia 
hedelmiä tai hoitamattomia viljelyalueita.

Suzukiista kattavasti yleistietoa löydät mm. osoitteesta 
www.cabi.org/isc/datasheet/109283.
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Suzukii koiraalla on 
tummat siipiläikät.
Kuva: BioPlanet



 

Kuppiansojen käyttökohteet ja suositukset: Ansat asennetaan ennen ensimmäisten kärpästen ilmaantumista alueelle (viimeistään marjojen tai hedelmien alkaessa 
vaihtaa väriään). Suzukiin lennon alkamisen havaitsemiseksi ansat tulee sijoittaa viljelyalueen reunoille, ja mikäli mahdollista, ympäröivien metsä- ja pensaikkoaluei-
den reunoille 5-10 m välein. Kuppiansa täytetään puoleenväliin saakka Suzukii-kärpäsiä houkuttavalla nesteellä (saatavana Biotuksesta, 5 l kanisterissa). 

Massapyynti DROSAL® Pro kuppiansoilla + Suzukiita -houkuttavalla 
nesteellä: Heti kun ensimmäiset Suzukii-kärpäset on havaittu tarkkailupyy-
dyksistä tai muuten, koko viljelyalan ympärille tulisi asentaa ansaketju: yksi 
ansa kahden metrin välein alueen reunoille. Pahassa saastunnassa 10 päivän 

jälkeen asennetaan jokaiseen väliin uusi ansa siten, että ansojen väliin jää 
vain 1 m.

Huom: Tarkkaile ansoja viikoittain, ja jos neste on kuivunut, täytä ansat 
uudestaan (noin 3-4 viikon välein). 

DROSAL® Pro kuppiansat + houkutusneste

Torjuntakeinot: Massapyynti DROSAL® Pro kuppiansat
+ houkutusneste sekä Trichopria drosophiliae loispistiäinen

Trichoparia drosophiliae loisii Suzukiin kotelovaiheita. Kotelon sisällä kehitty-
vä Suzukii kuolee välittömästi. Trichoparia naaras tappaa noin sata Suzukii 
-yksilöä 3 viikon kehityksensä aikana. Se lentää noin 20 m (jopa 40 m) 
levityspisteestään. Maailmalla pistiäistä levitetään kasvuston ulkopuolelle, 
kasvuston reunojen ulkopuolelle (Suzukii torjutaan kasvustosta kemiallisesti).

Suzukii on uusi tuholainen Suomessa, eikä sen biologisesta torjunnasta ole 
kokemusta meidän oloissamme. Torjuntaohjeita tarkennetaan saadun 
kokemuksen myötä.

Levitysmäärä: 4-5.000 / ha 
Jatkuvasatoinen mansikka: huhtikuusta alkaen 6-8 
levitystä 
Vadelma: huhti/toukokuusta 4 levitystä, joka toinen viikko
Levitys: Vapautetaan kasvustoon tai, tilanteesta riippuen, 
ympäristöön
Pakkauskoko: 500 kpl 

Loispistiäinen Trichopria drosophiliae

Kasvi

Mansikka ja vadelma 
(kasvihuone ja tunneli)

Mansikka (avomaa)

Omena, kirsikka, luumu

Suositukset

Mansikka: Aseta ansat kouruihin tai kannattimiin, jotta 
saat kupit lähelle marjoja.
Vadelma: Aseta ansat uloimmille riveille.

Aseta ansat lähelle uloimpia rivejä

Aseta 1-3 ansaa puuta kohden (riippuen puiden koosta) 
n. 1,5-2 m korkeuteen. Aseta ansat reunimmaisten rivien 
puihin ja jokaisen rivin viimeiseen puuhun.

Ansojen sijainti

Vaihtele ansojen asennuskorkeutta 10-30 cm:llä. 
Aseta muutama ansa myös kasvihuoneen ovelle. Tunneleissa aseta ansaketjut avatta-
vien seinien vierelle.

Käytä pahan saastunnan strategiaa jatkuvasatoisilla lajikkeilla (1 ansa metrin välein).

Suuntaa ansat itään/pohjoiseen, jossa ilmasto-olosuhteet ovat viileämmät. Vaihtele 
ansojen asennuskorkeutta n. 20-50 cm:llä. 
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