
 Како се решити воћне мушице 
из Квинсленда  

Информације на српском 

Воћну мушицу из Квинсленда налазимо у Викторији и она напада многе 

врсте воћа и поврћа. Овај информативни лист ће вам помоћи да 

потражите воћну мушицу из Квинсленда у својој башти и заштитите од 

штете воће и поврће које гајите. 

КАКО ИЗГЛЕДА ВОЋНА МУШИЦА ИЗ КВИНСЛЕНДА? 

Воћна мушица из Квинсленда пролази кроз четири животне фазе. Мушица може да се промени из јајашца у одраслу 

јединку у року од 30 дана под одговарајућим временским условима (а то је 26 ⁰C). 

1. Јајашце: Воћна мушица из Квинсленда леже бела јајашца у облику банане унутар воћа и поврћа 

домаћина.  

Једна женка може да положи до 100 јајашца дневно. Јајашца су дугачка 1 mm и тешко их је видети.  

 

 

2. Ларва: Мала бежикаста ларва излегне се из сваког јајашца. Ларве једу воће, тако да оно сатрули 

изнутра. Ларве расту до 9 mm дужине. Када потпуно одрасте, ларва излази из воћа и укопава се у тло. 

 

 

 

3. Лутка: Чим се нађе у тлу, ларва се мења у овалну, смеђу, чврсту лутку. Унутар свог омотача лутке, 

развија се одрасла јединка воћне мушице из Квинсленда. 

 

 

4. Одрасла јединка: Воћна мушица из Квинсленда дугачка је око 7 mm и црвенкасто-браон је боје, са 

изразитим жутим ознакама на телу. 

 

 

Воћна мушица из Квинсленда може се наћи у баштама у току пролећа, лета и јесени.  

ПОПУЛАРНИ ДОМАЋИНИ ДОМАЋЕГ УЗГОЈА ВОЋНЕ МУШИЦЕ ИЗ КВИНСЛЕНДА 

Воћна мушица из Квинсленда полаже јајашца унутар различитог воћа и поврћа – они се називају ‘домаћинима’. Испод су 

приказани неки од примера уобичајеног узгоја.  

 

Комплетна листа домаћина доступна је на www.agriculture.vic.gov.au/qff  

http://www.agriculture.vic.gov.au/qff


 

КАКО СЕ РЕШИТИ ВОЋНЕ МУШИЦЕ ИЗ КВИНСЛЕНДА У БАШТАМА 

1. Прво проверите да ли има воћне мушице из Квинсленда 

Замке: Проверите да ли има воћне мушице из Квинсленда у вашој башти тако што ћете окачити замке за воћну мушицу 

из Квинсленда: Окачите замке на висину од око 1,5 метар, у близини сеновитог зимзеленог дрвета. Започните са овим у 

рано пролеће и наставите све до зиме. 

Постоје различите замке које привлаче и хватају воћну мушицу из Квинсленда. Ове замке такође привлаче и хватају 

остале инсекте који су добри за вашу башту, па проверите да ли сте ухватили воћну мушицу из Квинсленда пре него што 

употребите било какве инсектициде на свом дрвећу или биљкама. 

 

2. Методе контроле 

Ако нађете воћну мушицу из Квинсленда у својој башти, најбољу контролу успоставићете коришћењем комбинације 

метода контроле. Започните са методама контроле најмање 6-8 недеља пре него што воће сазри за брање, јер воћна 

мушица из Квинсленда леже јајашца унутар чврстог, зеленог воћа. 

Најбоље је искључити је: Употребите мреже за инсекте, вреће или навлаке како бисте покрили воће 

након опрашивања и зауставили воћну мушицу из Квинсленда да положи јајашца 

унутар воћа и поврћа. Немојте дозволити да мрежа додирује воће. 

 

Мамци, замке и инсектициди: Замке и мамци за воћну мушицу из Квинсленда привлаче и хватају воћну 

мушицу из ваше баште пре него што нападне воће. Потражите замке које ће убити и женске и мушке 

мушице. Мало је вероватно да ће замке саме по себи да контролишу воћну мушицу. 

Постоје и инсектициди који ће убити воћну мушицу из Квинсленда. Инсектициди могу да буду штетни ако се неправилно 

користе - прочитајте и пратите упутства са њихове етикете. 

Сви ови производи могу да се купе у расадницима, продавницама за кућне вртове и од продаваца на Интернету.  

 

3. Проверите своје воће и поврће 

Потражите трагове жаока на кожи/кори и ларве унутар воћа и поврћа. 

 

4. Кључна брига о башти (добра хигијена) 

Берите и користите воће како зри. Уклоните сво воће и поврће које је труло, које је пало на земљу, као и воће које не 

желите да једете. То ће спречити воћну мушицу из Квинсленда да се размножава у вашој башти. 

Обрезујте воћке тако да можете да дохватите и уберете воће, употребите мрежу или спреј за инсекте. 

Пре бацања воћа, потребно је да убијете све ларве које су можда унутра тако што ћете применити замрзавање, 

микроталасну обраду, прокувавање или соларизацију (запечатите воће унутар пластичне кесе и оставите га на сунцу 

најмање 14 дана). Након што сте ово урадили, воће из кесе може се избацити у канту за ђубре. 

Не мешајте воће и поврће које је заразила или оштетила воћна мушица из Квинсленда.  

Ако не можете да водите рачуна о својим воћкама и поврћкама, замените их украсним биљем које не може послужити као 

домаћин (на пример, природним прућем или гревилејом). 

НЕ РАЗНОСИТЕ ВОЋНУ МУШИЦУ ИЗ КВИНСЛЕНДА 

Најбољи начин да зауставите разношење воћне мушице из Квинсленда на друга места је да не путујете са воћем или 

поврћем домаћином, нарочито не оним које узгајате код куће.  

Могуће су новчане казне ако вас затекну да путујете у одређене области са пољопривредним производом домаћином – 

детаљније податке можете пронаћи ако посетите www.interstatequarantine.org.au.  

Одобрено и објављено од стране Одсека за послове, покрајине и регионе Викторије ( Victorian Department of Jobs, Precincts and Regions), 1 Spring Street, 
Melbourne, март 2020. 
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Више информација можете пронаћи на www.agriculture.vic.gov.au/qff или позивом Корисничког центра на 1300 502 656.  

http://www.interstatequarantine.org.au/
http://www.agriculture.vic.gov.au/qff

