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Μαύρα Μσγάκια Φρούτων (Drosophila melanogaster) 

Τα μαύρα μσγάκια στοσ επαγγελματικούς τώροσς και σε σπίτι πολλές υορές τα βρίσκοσμε ζην κπάλην 

ζε θάδνπο ζθνππηδηψλ ζηε θνπδίλα, ζηελ θξνπηηέξα καο ζηα θπηά, θαη ζε γιάζηξεο ζην κπαιθφλη.  

Τα  κπγάθηα ησλ θξνχησλ (drosophila melanogaster), είλαη κηθξά κπγάθηα κε κήθνο πεξίπνπ 3-8 ρηιηνζηά. 

Τν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κχγαο θξνχησλ είλαη ηα κάηηα ηεο, ηα νπνία είλαη θφθθηλα ζην ρξψκα. 

Παζαίλνπλ πνιιέο κεηαιιάμεηο ζην ρξψκα ησλ καηηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη πνιιαπιαζηάδνληαη πνιχ 

γξήγνξα βνεζψληαο ηνπο  επηζηήκνλεο λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα Γελεηηθά πεηξάκαηα ηνπο. Τν θεθάιη θαη 

ν ζψξαθαο έρνπλ καπξηδεξφ ρξψκα θαη ε θνηιηά είλαη θάπσο ζθνπξφηεξε. Γείηε πσο είλαη: 

 

 

Όροι ςτη καταπολέμηςη για τα μαύρα μυγάκια 

Με ηνλ φξν θαηαπνιέκεζε γηα ηα καχξα κπγάθηα ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία εμάιεηςεο ηνπο κέζα ζηα 

θαηαζηήκαηα ή ζηα ζπίηηα. Η εμνιφζξεπζε γηα ηα καχξα κπγάθηα γίλεηαη κε ζπλδπαζηηθά πξντφληα φπσο  

Δληνκνθηφλα θαη Βηνελδπκαηηθά πξντφληα. 

Με ηνλ φξν θαηαπνιέκεζε γηα ηα καχξα κπγάθηα ελλννχκε ηελ δηαδηθαζία εμνιφζξεπζεο απφ ηα 

δξνζφθηια πνπ ππάξρνπλ κέζα ηελ θνπδίλα, ην κπάλην ή ην ρψξνπο θαηαζηεκάησλ. 

 

Που ςυχνάζουν τα μυγάκια 

Τα κπγάθηα ησλ θξνχησλ είλαη έληνκα πνπ δνπλ ζην ρψξν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ζπηηηψλ, ζπλήζσο 

επλννχληαη απφ ηελ  πγξαζία. Οη πήγεο αλαπαξαγσγήο ηεο κχγαο θξνχησλ είλαη φηη ε πξνλχκθε κπνξεί λα 

επηδήζεη ζε νξγαληθή νπζία ζε απνζχλζεζε. Τα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ειέγμνπκε εάλ βιέπνπκε κχγεο 

θξνχησλ είλαη ηα ζεκεία φπνπ ηα θξνχηα ή ιαραληθά είλαη απνζεθεπκέλα ζε πιαζηηθά ηειάξα, θξνπηηέξεο,  

έμσ απφ ηα ςπγεία ή ςπγεία κηθξή ή κεγάιεο ζπληήξεζεο. 
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Οη κχγεο θξνχησλ είλαη ζηα ζεκεία φπνπ ηα θξνχηα ή ιαραληθά είλαη απνζεθεπκέλα ζε πιαζηηθά ηειάξα, 

θξνπηηέξεο,  έμσ απφ ηα ςπγεία ή ςπγεία κηθξή ή κεγάιεο ζπληήξεζεο. Δπίζεο εκθαλίδνληαη ζε νηλνπνηεία 

θαη νμνπνηίεο γηα ην ιφγν  φηη ηξέθνληαη θαη ηνπο είλαη αξεζηή ε θπζηθή αιθνφιε ησλ θξνχησλ. 

Αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη ςεθαζκνί θαη παγίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο κχγεο 

ζε θαηάζηεκα εζηίαζεο, εζηηαηφξηα, εξγνζηάζηα θαη ζε ζπίηηα ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί ρσξίο 

εμάιεηςε ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Ο έλεγχοσ και καταπολέμηςη, αντιμετώπιςη, εξολόθρευςη του πληθυςμού για τα μαύρα 

μυγάκια φρουτων 

Τν θιεηδί γηα ηνλ επηηπρεκέλν έιεγρν ηεο καχξεο κχγαο ησλ θξνχησλ είλαη λα βξεζνχλ νη πεγέο 

αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη λα θαηαζηξαθνχλ ή λα ςεθαζηνχλ κε έλα εληνκνθηφλν. Βέβαηα ην ζεκείν πνπ 

βξίζθνληαη ηα καχξα κπγάθηα θξνχησλ πξέπεη  κεηά ηελ ρξεζή ηνπ εληνκνθηφλνπ λα ςεθαζηεί κε 

Βηνελδπκαηηθφ πξντφλ (Enzyma ή BioPlus) ψζηε ηα ελδπκα πνπ ζα δηαζπείξνπκε λα αδξαλνπνηήζνπλ 

παζνγελήο εζηίεο κφιπλζεο θαζψο νξγαληθά πγξά θαη ηα ππνιείκκαηα  κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζε λέα 

επαλεκθάληζε ηνπο. Σε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο καχξεο κχγαο 

πξέπεη λα έρνπκε αξθεηή  ππνκνλή ζηελ εκθάληζε απνηειεζκάησλ. Όζν εχθνιν είλαη λα εηζβάινπλ  ζηα 

θαηαζηήκαηα ή ζην ζπίηη ηφζν δχζθνιν είλαη λα θχγνπλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ςεθαζκνχ κε εληνκνθηφλν,  θαιφο θαζαξηζκφο θαη πιχζηκν ησλ θξνχησλ ( πνξηνθάιηα , ιαραληθά  θ.α) κε 

ηακπιέηα ρισξίνπ. Ταπηφρξνλα ηαθηηθφ πέηακα ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ησλ ζθνππηδηψλ απφ θάδνπο πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηελ θνπδίλα κε ππνιείκκαηα απφ ρπκνχο  ή παξά σξηκαζκέλα θξνχηα. Ταθηηθφο 

θαζαξηζκφο κε Βην ελδπκαηηθα πξντφληα ( Enzyma & BioPlus ) ζε πάγθνπο, ςπγεία, κεραλήκαηα 

πνξηνθαιάδαο ή ρπκψλ , θάδνπο θνπδίλαο, θάδνπο ηνπαιεηψλ, θαη λεξνρχηεο θνπδηλψλ, ληνπιάπηα κε 

πγξαζία. Απαξαίηεηα γηα κηα εβδνκάδα, θαζεκεξηλά θάζε βξάδπ θαηά ην θιείζηκν ηνπ θαηαζηήκαηνο 50ml  

( Enzyma & BioPlus ) ζε φινπο ηνπο ληπηήξεο ψζηε λα εμαιεηθζεί ν ηξνθνειθπζηηθφο παξάγνληαο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ζσιελψζεσλ θαη ηεο απνρέηεπζεο απφ νξγαληθέο νπζίεο.    
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Δείτε ενημερωτικά video ςτο κανάλι μασ  

ςτο YouTube : 

 

https://www.netprofessional.gr/e-shop/ipiresies-ygieinis/adranopoiisi-osmon-eksugiansi-aera/enzyma_bioenzymatiko_ygro-detail.html
https://www.netprofessional.gr/e-shop/aporipantika/viologikes-liseis-katharismou/polykatharistiko-bio-plus-detail.html
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