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Wytworzenie odporność
przez muchy na środki
chemiczne miało miejsce
już wiele lat temu w kra-
jach Europy Południo-
wej i w USA. Tam pro-
blem much ze względu
na wyższe temperatury,

miał większe nasilenie
i co za tym idzie,
stosowano jeszcze
więcej zabiegów
chemicznych, niż
w Polsce. Skutkiem

nadmiernego stosowania tych preparatów jest wy-
tworzenie populacji odpornych na większość
substancji aktywnych insektycydów.

MMuu��cchhyy��tteeżż��mmaa��jjąą��nnaa��ttuu��rraall��nnyycchh��wwrroo��ggóóww!!
Roz wią za nie pro ble mu od por no ści much na środ -
ki che micz ne pod po wie dzia ła sa ma na tu ra. Mu chy
w przy ro dzie tak że po sia da ją wie lu wro gów na tu ral -
nych, któ rzy sku tecz nie nie po zwa la ją im roz wi nąć
zbyt licz nych po pu la cji. Oczy wi ście dzie je się tak tyl -
ko w śro do wi skach nie ska żo nych che micz nie, gdyż
or ga ni zmy po ży tecz ne (zwy kle pa so ży ty lub dra pież -
cy much) są bar dzo wraż li we na in sek ty cy dy. Bio rąc
to pod uwa gę już od wie lu lat sto su je się in te gro wa -
ne pro gra my zwal cza nia much, a nie któ re or ga ni zmy
po ży tecz ne są ho do wa ne ko mer cyj nie w ce lu wy ko -
rzy sty wa nia ich do wal ki z mu cha mi i sprze da wa -
ne, ja ko pre�pa�ra�ty�bio�lo�gicz�ne pod na zwą bio mu -
cha. Pre pa ra ty te moż na od kil ku lat ku pić rów nież
w Pol sce. 

Wal ka che micz na z po pu la cja mi much na fer mach trzo dy chlew nej sta je się co raz trud -
niej sza. Jest to spo wo do wa ne tym, że owa dy te dość szyb ko wy twa rza ją od por ność na za -
war te w in sek ty cy dach sub stan cje ak tyw ne. Nie ste ty, nie na le ży się tu spo dzie wać dra -
stycz nej po pra wy, gdyż bar dzo trud no jest za re je stro wać no wą sub stan cję ak tyw ną
do zwal cza nia much i dla te go na ryn ku do stęp nych jest co raz mniej sku tecz nych środ ków

zwal cza ją cych owa dy, a te, któ re po zo sta ły są nad uży wa ne, co skut ku je wy two -
rze niem ko lej nej od por no ści przez mu chy. 
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W pre pa ra tach bio lo gicz -
nych naj czę ściej wy ko rzy -
stu je się ma kro or ga ni zmy,
któ re są dra pież ni ka mi larw
lub po czwa rek much. Jed nak
naj sku tecz niej sze sys te my
ochro ny łą czą w so bie kil ka
spo so bów wal ki z mu cha mi.
Sto su je się w nich bio mu chę
w po łą cze niu z wszel kie go
ro dza ju le pa mi, pu łap ka mi,
sta cja mi oraz lam pa mi owa -
do bój czy mi. Za bie gi te ma -
ją na ce lu li kwi da cję jak
naj więk szej ilo ści osob ni -
ków do ro słych, w ce lu ogra -
ni cze nia ilo ści skła da nych
jaj. Nie zmier nie waż ne jest
utrzy my wa nie w czy sto ści
bu dyn ków i te re nu wo kół
nich. Ogra ni cza to ilość
miejsc, gdzie mo gą roz wi jać
się lar wy much. Za my ka nie
obiek tów i za wie sza nie sia -
tek w otwo rach okien nych po zwa la za po biec nie kon -

tro lo wa nym na lo tom do ro słych much z oko -

li cy. W ra mach ko rek ty pro gra mów sto su je się
w prze my śla ny spo sób in sek ty cy dy. Wszyst kie te i in -
ne nie wy mie nio ne tu taj dzia ła nia są skła do wy mi in -
te gro wa nej ochro ny przed mu cha mi, któ rej ba zą jest
re gu lar ne sto so wa nie pre pa ra tów bio lo gicz nych.

RRoo��ddzzaa��jjee��bbiioo��mmuu��cchhyy
W wal ce bio lo gicz nej z mu cha mi sto su je się róż ne
ro dza je bio pre pa ra tów, w za leż no ści od stop nia uwil -
got nie nia od cho dów (obor ni ka lub gno jo wi cy):
– w śro do wi skach „su�chych” (chów ściół ko wy

zwie rząt, fer my dro biu) wy ko rzy stu je my zwy kle
dwa ga tun ki dra pież nych błon kó wek: Mu sci di fu -
rax rap to rel lus i Spa lan gia ca me ro ni, któ re po szu -
ku ją i za bi ja ją po czwar ki much w obor ni ku,

– w śro do wi skach „mo�krych” (chów bez ściół ko wy
trzo dy lub by dła, gdzie nie ma moż li wo ści mie -
sza nia gno jo wi cy) sto su je się od lat dra pież ne lar -
wy mu chy Ophy ra aene scens.

ŚŚcciióółł��kkoo��wwyy��cchhóóww��ttrrzzoo��ddyy��cchhlleeww��nneejj��
ttzzww..��„„ssuu��cchhyy””
W ściół ko wym cho wie trzo dy chlew nej w ce lu ogra -
ni cze nia po pu la cji much wy ko rzy stu je się dra pież -

ne błon ków ki: Mu sci di fu rax
rap to rel lus i Spa lan gia ca me -
ro ni, któ re sku tecz nie zwal -
cza ją mu chę do mo wą (Mu -
sca do me sti ca), mu chy
krwio pij ne z ro dza ju Sto mo -
xys oraz zgni łów ki (Fan nia
sp.). Wy mie nio ne owa dy
sta no wią więk szość much
wy stę pu ją cych w go spo dar -
stwach rol nych. Bio mu cha
(błon ków ka) pa so ży tu je je -
dy nie na po czwar kach
much, dla te go za le ca się
tak że pod ję cie od po wied -
nich dzia łań ce lem zwal cze -
nia osob ni ków do ro słych
i larw w okre ślo nych miej -
scach w bu dyn kach. W cią -
gu kil ku dni po wpro wa -
dze niu pre pa ra tu bio lo gicz -
ne go – bio mu chy (np. pre -
pa rat Bio par®), z za sie dlo -
nych w ho dow li i wy sy pa -

nych w bu dyn kach po czwa rek wy la tu ją ma łe dra -
pież ne błon ków ki. Nie zwłocz -

nie wy ru sza ją one na po szu ki wa nie w na wo zie po -
czwa rek much. Po zlo ka li zo wa niu go spo da rza
błon ków ki skła da ją ja ja do po czwa rek much
(w chwi li skła da nia ja ja, za bi ja ją po czwar kę). Po -
czwar ki much sta no wią źró dło po ży wie nia dla roz -
wi ja ją cych się larw Mu sci di fu rax rap to rel lus i Spa -
lan gia ca me ro ni. Po oko ło 2-3 ty go dniach wy lę ga -
ją się pierw sze dra pież ne błon ków ki no we go po ko -
le nia. Błon ków ki te to owa dy noc ne, trud no je za -
tem do strzec w cią gu dnia. No cą pe ne tru ją obor -
nik w po szu ki wa niu po czwa rek much do 30 cm głę -
bo ko ści (Mu sci di fu rax rap to rel lus), a Spa lan gia ca -
me ro ni na wet do 60 cm. La ta ją ni sko nad obor ni -
kiem na ma łe od le gło ści w po szu ki wa niu po -
czwa rek much (bo bó wek).

Aby roz po cząć sku tecz ną wal kę z mu cha mi na -
le ży w pierw szej ko lej no ści zli kwi do wać wszyst kie
moż li we miej sca, gdzie mu chy mo gą skła dać ja ja (już
1 cm wil got nej ma te rii or ga nicz nej na be to nie po -
zwa la prze żyć i roz wi jać się lar wom much). Jed no -
cze śnie bio rąc pod uwa gę krót ki cykl roz wo jo wy mu -
chy na le ży, o ile to moż li we, spo rzą dzić plan wy wo -
że nia obor ni ka i je go usu wa nia z bu dyn ków in wen -
tar skich, tak aby był on o co naj mniej 1 dzień krót -
szy, niż trwa roz wój lar wal ny mu chy w okre ślo nej
tem pe ra tu rze (pa mię taj my, że tem pe ra tu ra obor ni -
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ka jest zwy kle kil ka stop ni wyż sza niż oto cze nia
– a to bar dzo du żo dla dłu go ści cy klu roz wo jo we -
go mu chy – im wyż sze tem pe ra tu ry, tym jest on krót -
szy). W przy pad ku, gdy usu wa nie od cho dów jest
częst sze, niż wy no si dłu gość cy klu roz wo jo we go mu -
chy, to ta ki obor nik nie bę dzie sta no wił w bu dyn -
ku miej sca roz wo ju larw much.

Wie lo krot nie sto su je się sys tem „mie sza ny”, tj.
od cho dy są usu wa ne ze środ ko we go ko ry ta rza

gno jo we go, a w bocz nych
koj cach zwie rzę ta ma ją le -
go wi ska z nie wiel ką ilo ścią
su chej ściół ki. W ta kiej
sy tu acji mu chy skła da ją
ja ja głów nie na obrze żach
koj ców, pod ko ry ta mi
i ogro dze nia mi – wszę dzie
tam, gdzie cykl roz wo ju lar wy
mo że prze bie gać w spo sób nie -
za kłó co ny i nie są one na ra żo ne
na roz dep ta nie przez zwie rzę ta. 

W bu dyn kach in wen tar skich dość
pro ble ma tycz ne jest uży wa nie le pów, gdyż po -
da wa na su cha pa sza do karm ni ków py li dość moc -
no i klej na le pach w krót kim cza sie zo sta je za blo ko -
wa ny. Le py są jed nak do sko na łym roz wią za niem, tam
gdzie nie wy stę pu je py le nie, a więc w po ro dów kach,
cie lęt ni kach itp.

W miej scach za py lo nych po le ca ne jest sto so wa -
nie sta cji owa do bój czych usta wio nych na więk -
szych pod kład kach na oknach bu dyn ku. Okna po -
win ny być za sło nię te siat ką, a wy mia na po wie trza
wy mu szo na przez wen ty la cję me cha nicz ną. Mu chy
nie lu bią ru chu po wie trza i uni ka ją miejsc prze wiew -
nych, dla te go nie na le ży się oba wiać na pły wu much

z ze wnątrz przez ka na ły wen ty la cji me cha nicz nej (nie
spraw dza się tu za kła da nie siat ki, gdyż bar dzo szyb -
ko jest ona za blo ko wa na osa dza ją cym się ku rzem).

Rol ni cy oba wia ją się, że mu chy bę dą się roz wi -
ja ły w pry zmie obor ni ka, zwy kle po ło żo nej w po -
bli żu bu dyn ków. Jest to słusz na oba wa, jed nak moż -
na te mu bar dzo sku tecz nie za ra dzić zmniej sza jąc
do mi ni mum po wierzch nię pry zmy po przez jej do -
kład ne ukła da nie i utrzy ma nie pio no wych ścian oraz

okry wa nie jej czar ną fo lią.
Da je to przy naj mniej kil ka
ko rzy ści: mu chy nie skła -
da ją tam jaj w du żych ilo -
ściach, mniej sze są stra ty
azo tu w po sta ci amo nia ku
i mniej skład ni ków jest
wy płu ki wa nych przez
deszcz, a obor nik jest
po ta kim okry ciu prze -
kom po sto wa ny, co ma po -
zy tyw ny wpływ na ja kość
na wo żo nej przez nie go gle -
bę. Pro po nu je się do dat ko -
wo usta wie nie pu ła pek po -
kar mo wych wy ła pu ją cych
mu chy do ro słe na li nii po -
mię dzy pry zmą, a bu dyn -
ka mi, a tak że w każ dym
miej scu, gdzie lu bią się
gro ma dzić mu chy – szcze -

gól nie przy za cisz nych
i na sło necz nio nych po -
łu dnio wych ścia nach
bu dyn ków, ale za wsze
w od da le niu od pry -
zmy obor ni ka, gdyż
pu łap ki mu szą je wa -
bić swo im za pa chem
i kształ tem, a po bli ska

pry zma obor ni ka mo że
ni we lo wać ten efekt, gdyż

jest bar dziej „atrak cyj na”
dla much.

De cy du jąc się na sto so -
wa nie ochro ny bio lo gicz nej z wy -

ko rzy sta niem Bio mu chy na le ży za ło żyć,
że pre pa rat bio lo gicz ny bę dzie do star cza ny zwy kle
raz na 2 ty go dnie do go spo dar stwa i wy kła da ny (roz -
sy py wa ny) w po bli żu miejsc, gdzie roz wi ja ją się lar -
wy much, a więc w bu dyn kach wzdłuż ogro dzeń,
w po bli żu ko ryt lub karm ni ków. Dla każ de go bu -
dyn ku spo rzą dza ny jest plan uwzględ nia ją cy ilość
zwie rząt, po ziom hi gie ny, czę sto tli wość usu wa nia
obor ni ka i wie le in nych cech, dla te go przy naj mniej
w pierw szym se zo nie war to sko rzy stać z po mo cy
pra cow ni ków firm dys try bu cyj nych lub pro du cen -
tów pre pa ra tów bio lo gicz nych.
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WWaall��kkaa��zz mmuu��cchhaa��mmii��
pprrzzyy��ppoo��mmoo��ccyy��bbiioo��mmuu��cchhyy��ww rruusszz��ttoo��wwyymm��
cchhoo��wwiiee��ttrrzzoo��ddyy��cchhlleeww��nneejj
W przy pad ku bra ku ściół ki ze sło my lub tro cin lar -
wy much roz wi ja ją się na każ dej, na wet cien kiej war -
stwie wil got nych od cho dów, pod wa run kiem, że nie
jest ona dep ta na przez zwie rzę ta, a tak że na wierzch -
niej war stwie gno jo wi cy w ka na łach gno jo wych.
W przy pad ku gno jo wi cy by dlę cej naj efek tyw niej -
sze jest jej za mie sza nie raz na 3-4 ty go dnie, jed nak
gno jo wi cy po cho dzą cej od trzo dy nie na le ży mie -
szać, gdyż uwol nio ne z gno jo wi cy ga zy by ły by bar -
dzo nie bez piecz ne dla zdro wia a na wet ży cia zwie -

rząt. Po nie waż lar wy much roz wi ja ją się tu w bar -
dzo wil got nym śro do wi sku mu si my za sto so wać in -
ne go dra pież ni ka much, tj. Ophy ra aene scens. 

Zwal cza nie bio lo gicz ne much w chlew niach be -
ścio ło wych na rusz tach jest sto so wa ne z po wo dze -
niem od wie lu lat w Niem czech, Da nii, Ho lan dii
i Bel gii. Me to da ta mia ła swój po czą tek na fer mach
by łe go NRD na po cząt ku lat 80-tych ubie głe go wie -
ku. Sto so wa no tam nie sku tecz ną wal kę che micz ną
z mu cha mi, skut kiem cze go na chlew niach wy stą -
pi ła pla ga mu chy do mo wej. Na nie któ rych fer mach
pra cow ni cy mu sie li za kła dać ma ski, aby ochro nić
się przed mu cha mi. Środ ki che micz ne nie da wa ły
ocze ki wa ne go re zul ta tu z po wo du uod por nie nia się
much na sub stan cję ak tyw ną. Sto so wa nie lamp owa -
do bój czych, le pów, za mgła wia nia i in nych me tod
nie od no si ło po żą da nych re zul ta tów. W 1981 ro ku
przez przy pa dek za ob ser wo wa no chlew nię, w któ -
rej nie by ło pra wie wca le much. W ka na le na gno -
jo wi cę nie stwier dzo no obec no ści much i larw mu -
chy do mo wej. Za ob ser wo wa no na to miast no wy ga -

tu nek mu chy. Po kon sul ta cji z na ukow ca mi Uni wer -
sy te tu Hum bol da w Ber li nie stwier dzo no, że jest to
Ophy ra aene scens, któ ra zo sta ła przy wie zio na ze Sta -
nów Zjed no czo nych wraz z pa szą. Wkrót ce roz po -
czę to jej ho dow lę w la bo ra to riach i stop nio we sto -
so wa nie w chlew niach i obo rach z rusz to wym sys -
te mem utrzy ma nia zwie rząt. Od tam te go cza su sto -
su je się te go dra pież ni ka z po wo dze niem na wie lu
fer mach trzo dy chlew nej w Eu ro pie.

Pre pa ra ty bio lo gicz ne zwa ne po pu lar nie bio mu -
chą (np. Bio fly®) za wie ra ją po czwar ki dra pież nej mu -
chy Ophy ra aene scens. Za le ca się za sto so wa nie 5 da -
wek w odstę pach 2 ty go dnio wych. Po uda nym za -
sie dle niu po pu la cja bio mu chy sa ma za czy na kon tro -

lo wać li czeb ność much. Osob ni ki do ro słe wy la tu ją
z po czwa rek i skła da ją ja ja w po bli żu larw much. Wy -
lę ga ją się z nich dra pież ne lar wy, któ re są bar dzo ru -
chli we i ży wią się in ny mi lar wa mi much. Dzien nie
za bi ja ją do 20 larw in nych much. Sa mi ca Ophy ra
aene scens skła da oko ło 170 jaj. Mu chy do ro słe są po -
dob ne do mu chy do mo wej, ale ni gdy nie sia da ją
na zwie rzę ta, ani na lu dzi. Po ru sza ją się bez sze lest -
nie i la ta ją ni sko na ma łe od le gło ści, przez co nie nie -
po ko ją zwie rząt. Nie prze la tu ją do do mów lu dzi, lecz
po zo sta ją w bu dyn kach in wen tar skich. Wy bie ra ją
miej sca za cie nio ne – prze ciw nie do mu chy do mo -
wej. Je śli ich po pu la cja usta bi li zu je się po zwa la ją
utrzy mać li czeb ność much na ni skim po zio mie. Sto -
so wa nie Ophy ra aene scens wy klu cza sto so wa nie pre -
pa ra tów che micz nych w po sta ci opry sków, pod le -
wa nia, czy też za mgła wia nia. Moż li we jest sto so wa -
nie me tod gra nu la tów, środ ków me cha nicz nych, fi -
zycz nych i sta cji owa do bój czych.

Na le ży zwró cić uwa gę na usu wa nie gno jo wi cy. Je -
śli nie prze pro wa dza my de zyn sek cji i de zyn fek cji bu -

51

higiena na fermieHodowca Trzody Chlewnej 4/10



dyn ku, to nie na le ży usu wać gno jo wi cy do koń ca,
lecz po zo sta wić jej gór ną część (5-10%) tak, aby nie
znisz czyć po pu la cji bio mu chy dra pież ni ka, któ ra zdą -
ży ła się już roz wi nąć i mo że chro nić na szą chlew nię
przez wie le lat. Zwy kle jed nak gno jo wi cę mie sza się
po wy pro wa dze niu zwie rząt, wy pom po wu je do koń -
ca a bu dyn ki de zyn fe ku je, co oczy wi ście zmu sza nas
do po now ne go wpro wa dza nia dra pież ni -
ków w po sta ci pre pa ra tów bio lo -
gicz nych. 

Pro du cen ci bio pre pa ra tów
pu bli ku ją li sty efek tów
ubocz nych in sek ty cy dów,
któ re są po moc ne w tzw.
okre sie przej ścio wym
z ochro ny che micz nej
na bio lo gicz ną, gdyż
po zwa la ją okre ślić
czas, po ja kim sub -
stan cje ak tyw ne pe -
sty cy dów sta ją się nie -
szko dli we dla or ga ni -
zmów po ży tecz nych.

Za rów no w przy pad -
ku utrzy my wa nia zwie rząt
na ściół ce jak i na rusz tach
na le ży roz po cząć wal kę
z mu cha mi nie ja ko
wy prze dza jąc ich po -
ja wie nie się, a więc
wcze sną wio sną
lub na wet zi mą
lub też od ra zu
po za sie dle niu
na no wo bu dyn -
ku po de zyn fek cji
(uwzględ nia jąc ter -
mi ny uję te na li -
stach efek tów ubocz -
nych). W prak ty ce bio -
mu chę moż na za sto so wać
od mar ca do paź dzier ni ka tj.
w okre sie, w któ rym roz wi ja ją się mu chy. Wpro wa -
dze nie bio mu chy po win no być po łą czo ne z ogra ni -
cze niem do stę pu osob ni ków do ro słych do obiek tu
przez za sto so wa nie sia tek na okna, a w przy pad ku
obiek tów otwar tych pu ła pek wy ła pu ją cych do ro słe
osob ni ki. Nad mier ną ilość much w obiek cie na le -
ży sko ry go wać le pa mi, lam pa mi owa do bój czy mi
a w osta tecz no ści środ ka mi che micz ny mi.

Nie ste ty, sa me pre pa ra ty bio lo gicz ne nie za wsze wy -
star cza ją, dla te go jest to sys tem ochro ny in te gro wa -
nej i czę sto nie zbęd ne jest za sto so wa nie w miej scach
naj bar dziej wil got nych lar wi cy dów che micz nych po -
przez po sy py wa nie lub pod le wa nie, gdyż dra pież -

ne błon ków ki Mu sci di fu rax rap to rel lus i Spa lan gia
ca me ro ni nie chęt nie pe ne tru ją wil got ne miej sca wy -
stę pu ją ce np. wo kół po ideł. W Ho lan dii i w Pol sce
pro wa dzo ne są pró by z za sto so wa niem en to mo pa -
to ge nicz nych (po ży tecz nych) ni cie ni w ce lu zwal cza -
nia w ta kich miej scach larw much, gdyż za wsze ist -
nie je ry zy ko, że mu chy mo gą wy two rzyć od por ność,

ale wy ma ga to jesz cze do kład ne go opra co wa nia
w prak tycz nym sto so wa niu.

Pa mię taj my, że je śli sto su je my or -
ga ni zmy po ży tecz ne to za bro nio ne

jest sto so wa nie in sek ty cy dów
w po sta ci opry sków i za mgła -

wia nia, gdyż wte dy ist nie je
du że praw do po do bień stwo
znisz cze nia po ży tecz nej fau -
ny dra pież ców much w bu -
dyn ku na sku tek nie kon tro -
lo wa ne go zno sze nia cie czy
ro bo czej. Pa mię taj my, że
tyl ko dzię ki licz nej po pu la -

cji wro gów na tu ral nych (któ -
re nie ja ko ho du je my w go spo -

dar stwie) po pu la cja much
mo że być utrzy ma na

po ni żej szko dli we go
go spo dar czo po -
zio mu. 
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