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Zatwierdzanie 
 

Standardy EPPO są zatwierdzane przez Radę EPPO. Na każdym ze standardów umieszczona 
jest data zatwierdzenia. W rozumieniu Artykułu II Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin 
(IPPC), Standardy EPPO stanowią Regionalne Standardy dla członków EPPO.  
 
 

Przegląd 
 

Standardy EPPO podlegają okresowemu przeglądowi i nowelizacji. Data kolejnego przeglądu 
niniejszego Standardu jest ustalana przez Grupę Roboczą EPPO ds. Przepisów Fitosanitarnych. 
 
 

Nowelizacja 
 

Jeśli zaistnieje taka konieczność zostaną wydane, opatrzone kolejnym  numerem i datowane, 
nowelizacje standardu. Na każdym ze standardów, o ile ma to zastosowanie, umieszczone są daty 
nowelizacji. 
 
 

Dystrybucja 
 

Standardy EPPO są dystrybuowane przez Sekretariat EPPO do władz wszystkich państw 
członkowskich EPPO. Egzemplarze standardów dostępne są dla wszystkich zainteresowanych wg 
szczegółowych zasad na indywidualną prośbę skierowaną do Sekretariatu EPPO.  
 
 

Zakres  
 

Protokoły diagnostyczne EPPO dotyczące agrofagów podlegających przepisom są 
przeznaczone do stosowania przez Krajowe Organizacje Ochrony Roślin (NPPO), jako ciała 
odpowiedzialne za stosowanie środków fitosanitarnych, w celu wykrycia i identyfikacji agrofagów 
podlegających przepisom w EPPO i/lub Unii Europejskiej.  

W roku 1998 EPPO rozpoczęła nowy program przygotowywania protokołów diagnostycznych 
dla agrofagów podlegających przepisom w regionie EPPO (włączając Unię Europejską). Prace są 
prowadzone przez Panel Diagnostyczny EPPO oraz inne panele specjalistyczne. Celem programu jest 
utworzenie dla każdego agrofaga podlegającego przepisom zatwierdzonego międzynarodowego 
protokołu diagnostycznego. Protokoły bazują na wieloletnich doświadczeniach ekspertów EPPO. 
Pierwsze projekty są przygotowywane przez wyznaczonego eksperta – autora(ów). Są one pisane 
zgodnie z „ogólnym formatem i zawartością protokołu diagnostycznego”, przyjętymi przez Panel 
Diagnostyczny i dostosowanymi, o ile to konieczne, do poszczególnych agrofagów. Z reguły, protokół 
zaleca szczegółowy sposób wykrywania lub identyfikacji, który został uznany za lepszy 
(niezawodność, łatwość w użyciu itd.) od innych metod. Inne metody mogą być również wymienione 
ze wskazaniem ich wad i zalet. Jeśli jest stosowana metoda niewymieniona w protokole, należy to 
uzasadnić. 

Do wszystkich Standardów EPPO dotyczących diagnostyki mają zastosowanie następujące 
ogólne warunki: 
• Badania laboratoryjne mogą wymagać użycia odczynników lub urządzeń, które stanowią określone 
zagrożenie. We wszystkich przypadkach należy ściśle stosować lokalne procedury dotyczące 
bezpieczeństwa. 
• Użycie w Standardach EPPO nazw odczynników lub wyposażenia nie oznaczają wykluczenia innych 
odczynników czy wyposażenia, które również mogą być przydatne. 
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• Procedury laboratoryjne przedstawione w protokołach mogą być dostosowane do standardów 
poszczególnych laboratoriów, pod warunkiem, że są one odpowiednio zwalidowane lub, że zostały 
włączone stosowne kontrole pozytywne i negatywne. 
 
 

Materiały źródłowe1  
 
EPPO/CABI (1996) Agrofagi kwarantannowe Europy, Wydanie II. CAB International, Wallingford 

(Wielka Brytania). [EPPO/CABI (1996) Quarantine Pests for Europe, 2nd end. CAB 
International,Wallingford (GB).] 

EU (2000) Dyrektywa Rady 2000/29/EC z 8 Maja 2000 r. dotycząca środków zapobiegających 
wprowadzeniu na teren Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów 
roślinnych i ich rozprzestrzenieniu w obrębie Wspólnoty, Official Journal of the European 
Communities L169, 1 –112. [EU (2000) Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on 
protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to 
plants or plant products and against their spread within the Community. Official Journal of the 
European Communities L169, 1–112.] 

FAO (1997) Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin (tekst nowy, poprawiony). FAO, Rzym 
(Włochy). FAO (1997) [International Plant Protection Convention (new revised text). FAO, 
Rome (IT).] 

IPPC (1993) Zasady kwarantanny roślin w odniesieniu do handlu międzynarodowego ISPM nr 1. 
Sekretariat IPPC, FAO, Rzym (Włochy). [IPPC (1993) Principles of plant quarantine as related 
to international trade ISPM no. 1. IPPC Secretariat, FAO, Rome (IT).] 

IPPC (2002) Słownik terminów fitosanitarnych ISPM nr 5. Sekretariat IPPC, FAO, Rzym (Włochy). 
[IPPC (2002) Glossary of phytosanitary terms . ISPM no. 5. IPPC Secretariat, FAO, Rome 
(IT).] 

OEPP/ EPPO (2003) Standardy EPPO PM 1/2(12): EPPO Lista A1 i A2 agrofagów podlegających 
obowiązkowi zwalczania. Standardy EPPO PM1 Ogólne środki fitosanitarne, 5 –17. OEPP/ 
EPPO, Paryż. [OEPP/EPPO (2003) EPPO Standards PM 1/2 (12): EPPO A1 and A2 lists  
of quarantine pests. EPPO Standards PM1 General phytosanitary measures, 5–17. 
OEPP/EPPO, Paris.] 

 
 

Definicje 
 
Agrofag podlegający przepisom: agrofag kwarantannowy lub agrofag niekwarantannowy podlegający 
przepisom. 
Agrofag kwarantannowy: agrofag o potencjalnym znaczeniu ekonomicznym dla zagrożonego obszaru, 
ale jeszcze nie występujący na tym obszarze lub obecny, ale nie rozprzestrzeniony szeroko i 
podlegający urzędowemu zwalczaniu. 
 
 

Zarys wymagań 
 

Protokoły diagnostyczne EPPO dotyczące agrofagów podlegających przepisom dostarczają 
wszystkich niezbędnych informacji dotyczących określonego agrofaga w celu jego wykrycia i 
prawidłowej identyfikacji dokonanej przez eksperta (np. specjalisty w dziedzinie entomologii, 
mikologii, wirusologii, bakteriologii itp.). Każdy protokół rozpoczyna się krótką ogólną informacją 
dotyczącą agrofaga (jego występowania, stosunku do innych organizmów, zakresu żywicieli, 
uszkodzeń powodowanych na żywicielach, rozmieszczenia geograficznego oraz jego tożsamości), a 

                                                 
1 W nawiasach kwadratowych podana oryginalna pisownia. (przyp. tłum.) 
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następnie opisuje szczegóły dotyczące wykrywania, identyfikacji, porównania z podobnymi 
gatunkami, wymagane w celu przeprowadzenia prawidłowej diagnozy, zawiera wykaz instytucji lub 
osób gdzie można uzyskać więcej informacji i opinii na temat określonego organizmu (na temat 
diagnozy, metody wykrywania lub ekstrakcji, metod badawczych). 
 
 

Standardy EPPO z tej serii 
 

Do tej pory zostało zatwierdzonych i opublikowanych dziewiętnaście standardów i 
protokołów diagnostycznych EPPO. Każdy ze standardów jest ponumerowany w sposób PM 7 / 4 
(1), co oznacza, że jest to standard EPPO dotyczący środków fitosanitarnych (PM), numer serii 7 
(Protokoły Diagnostyczne), w tym przypadku – standard numer 4, wersja pierwsza. Istnieją 
następujące standardy: 
 
PM 7/1(1) Ceratocystis  fagacearum. Biuletyn OEPP/ EPPO Biuletyn  31, 41–44 
PM 7/2(1) Tobacco ringspot nepovirus. Biuletyn OEPP/ EPPO Biuletyn 31, 45–51 
PM 7/3(1) Thrips palmi. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 31, 53–60 
PM 7/4(1) Bursaphelenchus xylophilus. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 31, 61–69 
PM 7/5(1) Nacobbus aberrans. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn31, 71–77 
PM 7/6(1) Chrysanthemum stunt pospiviroid. Biuletyn OEPP/ EPPO Biuletyn 32, 245–253 
PM 7/7(1) Aleurocanthus  spiniferus. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 32, 255–259 
PM 7/8(1) Aleurocanthus  woglumi. Biuletyn OEPP/ EPPO Biuletyn 32, 261–265 
PM 7/9(1) Cacoecimorpha pronubana. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 32, 267–275 
PM 7/10(1) Cacyreus marshalli. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 32, 277–279 
PM 7/11(1) Frankliniella occidentalis. Biuletyn OEPP/ EPPO Biuletyn 32, 281–292 
PM 7/12(1) Parasaissetia nigra. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn32, 293–298 
PM 7/13(1) Trogoderma  granarium. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 32, 299–310 
PM 7/14(1) Ceratocystis  fimbriata f. sp. platani. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 33, 249–256 
PM 7/15(1) Ciborinia camelliae. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 33, 257–264 
PM 7/16(1) Fusarium  oxysporum f. sp. albedinis. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 33, 265–270 
PM 7/17(1) Guignardia  citricarpa. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 33, 271–280 
PM 7/18(1) Monilinia  fructicola. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 33, 281–288 
PM 7/19(1) Helicoverpa armigera. Biuletyn OEPP/EPPO Biuletyn 33, 289–296 
 
Niektóre ze standardów w niniejszej serii są wynikiem różnych projektów i konsultacji dotyczących 
procedur. Są one wynikiem projektu Komisji Unii Europejskiej DIAGPRO (nr SMT 4-CT 98-2252). 
Projekt ten obejmował cztery wyznaczone laboratoria (w Anglii, Holandii, Szkocji, Hiszpanii) i 50 
laboratoriów porównawczych z wielu krajów europejskich (w obrębie i spoza Unii Europejskiej), 
które były zaangażowane w badania porównawcze projektu protokołów. Projekt DIAGPRO został 
utworzony z uwzględnieniem pełnej znajomości równoległych działań Grupy Roboczej EPPO ds. 
Przepisów Fitosanitarnych w zakresie tworzenia projektów protokołów diagnostycznych i obejmował 
agrofagi podlegające przepisom, które z tego powodu nie zostały włączone do programu EPPO. 
Protokoły DIAGPRO zostały zatwierdzone przez Radę EPPO jako Standardy EPPO z serii PM 7. W 
przyszłości będą one przedmiotem przeglądu zgodnie z procedurami EPPO na tych samych 
warunkach jak inne standardy z tej serii. 
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Protokoły diagnostyczne dotyczące agrofagów podlegających przepisom2 
Protocoles de diagnostic pour les organismes réglementés 
 
 
 
Bemisia tabaci 
 
 
 
  Zakres 
 
  Niniejszy standard opisuje protokół diagnostyczny dotyczący Bemisia tabaci. 
 
 
  Zatwierdzenie i nowelizacja 
 
  Niniejszy standard został opracowany w ramach projektu EU DIAGPRO (SMT 4-CT98-2252) 
poprzez współudział zaangażowanych w projekt laboratoriów oraz współpracę laboratoriów z państw 
europejskich. Zatwierdzony jako standard EPPO we wrześniu 2003 r. 
 
 
  Wprowadzenie 
 
  Bemisia tabaci jest owadem odżywiającym się sokiem komórkowym roślin. Należy do rodziny 
Aleyrodidae w nadrodzinie Aleyrodoidea (mączliki). Jest on szerokim polifagiem, żerującym na około 
600 gatunkach roślin. Począwszy od lat osiemdziesiątych XX w. stał się narastającym problemem 
dotykającym upraw roślin rolniczych i ozdobnych, zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Silne 
porażenie roślin przez B. tabaci może doprowadzić do utraty turgoru i redukcji wzrostu roślin, 
wywoływać chlorozy oraz nierównomierne dojrzewanie, a także powodować schorzenia fizjologiczne. 
Larwy produkują rosę miodową, która jest pożywką dla grzybów saprofitycznych. Ich rozwój wpływa 
na redukcję potencjału fotosyntetycznego rośliny, co prowadzi do utraty liści i karłowacenia. B. tabaci 
jest także wektorem ponad 100 wirusów roślinnych z rodzaju: Begomovirus (Geminiviridae), 
Crinivirus (Closteroviridae) oraz Carlavirus i Ipomovirus (Potyviridae) (Jones, 2003). B. tabaci 
najczęściej przenosi wirusy z grupy Begomoviruses. Mogą wywoływać straty w plonach roślin 
uprawnych sięgające 20–100% (Brown & Bird, 1992). B. tabaci prawdopodobnie pochodzi  
z Indii (Fishpool & Burban, 1994). W wyniku licznych zawleczeń, szczególnie w okresie ostatnich  
15 lat, jest obecnie szeroko rozprzestrzeniony na świecie. 
 
 
  Tożsamość 
 
Nazwa: Bemisia tabaci (Gennadius, 1889 – Aleurodes) 
Synonimy: Bemisia inconspicua (Quaintance, 1900 – Aleurodes) i wiele innych. Kompletną listę 
synonimów i danych na temat typów tego gatunku przedstawia Mound & Halsey (1978) oraz Perring 
(2001). 

                                                 
2 Ryciny w niniejszym standardzie oznaczone „Web Fig.” zostały opublikowane na stronie internetowej EPPO 
www.eppo.org. 
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Uwaga dotycząca taksonomii i nazewnictwa: B. tabaci został po raz pierwszy opisany w 1889 r., 
jako szkodnik tytoniu w Grecji, pod nazwą Aleurodes tabaci (Gennadius, 1889). Następnie został 
opisany pod licznymi nazwami (Mound, 1963; Mound & Halsey, 1978; Russell, 1957) zanim została 
rozpoznana jego różnorodność morfologiczna. W latach pięćdziesiątych XX w. pojawiła  
się propozycja, aby wyodrębnić różne populacje B. tabaci związane z określonym zakresem roślin 
żywicielskich oraz obdarzone zdolnością przenoszenia wirusów, w postaci ras pokarmowych  
lub biotypów. W połowie lat osiemdziesiątych XX w. pojawiły się raporty o nowo ukształtowanym 
biotypie B, wybitnie polifagicznej odmianie, która była prawie dwukrotnie bardziej płodna,  
niż wcześniej znane populacje (Brown i in., 1995). Biotyp B stał się poważnym szkodnikiem  
w światowym rolnictwie. Został opisany jako oddzielny gatunek B. argentifolii Bellows & Perring,  
w oparciu o wyniki pochodzące z badań przeprowadzonych metodami: RAPD-PCR, elektroforezą 
„isoelectring focusing electrophoresis” (ogniskowanie izoelektryczne) oraz eksperymentów 
związanych z krzyżowaniem, a także w oparciu o zachowania związane z rozrodem i ocenę 
morfologiczną (Brown i in., 1994). Może on wywołać zaburzenia u określonych gatunków roślin, np. 
srebrzenie liści roślin z rodzaju Cucurbita, skąd nazwa „mączlik srebrzących się liści”. Aktualnie, 
poprzez użycie rozmaitych technik, zostało scharakteryzowanych 41 różnych populacji B. tabaci, z 
których 24 pozwala na oznaczenie określonego biotypu (Perring, 2001). Dane uzyskane z badań 
molekularnych (Frohlich i in., 1999) i allozymowych (Brown i in., 2001) wspierają koncepcję 
zakładającą, iż B. tabaci jest kompleksem wysoce kryptycznie spokrewnionych gatunków, których 
obecnie nie można rozróżnić morfologicznie. Ostatnio Perring (2001) ponownie zbadał ten kompleks 
gatunków i zaproponował istnienie siedmiu odróżniających się grup, opierając się na porównaniu 
populacji z różnych lokalizacji. Jednakże dla celów niniejszego protokołu, nazwa B. tabaci odnosi się 
do wszystkich opisanych odmian w kompleksie gatunków B. tabaci. 
Komputerowy kod Bayera: BEMITA (BEMIAR jest używane dla biotypu B lub B. argentifolii) 
Kategoria fitosanitarna: lista A2 EPPO: nr 178, załączniki do Dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 
8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów 
szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie: 
I/A1 (populacje nieeuropejskie), I/B (populacje europejskie). 
 
 

Wykrywanie  
 

Mączliki są zazwyczaj wykrywane poprzez zastosowanie oceny wizualnej spodniej strony liści, 
w trakcie której poszukuje się drobnych, żółtokremowych, przypominających tarczki, stadiów 
larwalnych. Są one czasami znajdywane również na górnych powierzchniach liści. Stopień pokrycia 
rośliny jest zmienny: od larw bardzo rozproszonych, do tworzących gęste grupy. Potrząsanie rośliną 
może zaniepokoić małe, białe postaci dorosłe mączlików, które podfruwają i szybko siadają ponownie 
na roślinę. Postaci dorosłe mogą być także znajdywane na pułapkach lepowych umieszczonych  
nad porażonymi roślinami. W celu prowadzenia dalszych badań w laboratorium, próbki larw powinny 
być pobrane wraz liśćmi, na których się znajdują i przechowywane w stanie naturalnym lub 
zakonserwowane w 70% etanolu. 

Porażone rośliny mogą wykazywać szeroki zakres symptomów porażenia, objawiających się 
poprzez: uszkodzenia powstałe bezpośrednio w wyniku żerowania, zanieczyszczenie rosą miodową  
i związanymi z tym grzybami saprofitycznymi, reakcje rośliny na infekcje przenoszonymi wirusami  
i wydzielane toksyny. Na roślinie może występować jeden symptom lub pojawić się kombinacja wielu 
objawów takich jak: chlorotyczne plamy, żółkniecie żyłek, żółknięcie obszarów pomiędzy żyłkami, 
żółkniecie pojedynczych liści, żółknięcie grup liści, żółta mozaika na liściach, skręcanie się liści, 
marszczenie się liści, pocienienie żyłek liści, enancje, zagłębienia w liściach, skręcanie się łodyg, 
karłowacenie roślin, więdnięcie oraz opadanie liści. Reakcje rośliny na wprowadzone toksyny, takie 
jak: silne srebrzenie się liści cukinii i melona, zazwyczaj wskazują na obecność porażenia przez 
biotyp B. 
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Identyfikacja 
 

Taksonomia rodziny Aleyrodidae opiera się w całości na ostatnim (czwartym) stadium 
larwalnym, zwanym puparium. Czasami termin puparium odnoszony jest do egzuwium. Prawidłowa 
identyfikacja mączlika, z wyjątkiem kilku wyjątków, jest możliwa tylko w oparciu o obserwację 
mikroskopową preparatu mikroskopowego wykonanego z puparium. Poniższe opisy w tej części 
protokołu dotyczą tego stadium. Opis przygotowania preparatów mikroskopowych z pupariów 
mączlików został zawarty w Dodatku 1. W celu zaobserwowania wszystkich cech diagnostycznych 
niezbędny jest mikroskop o dużym powiększeniu (od 100× do 400×). Zastosowana terminologia  
 z zakresu morfologii pochodzi z publikacji Bellows i in (1994) (w oryginale angielskojezycznym 
protokołu (przyp. tłum.)). 

Często przed wykonaniem preparatu mikroskopowego trudno jest odróżnić trzecie stadium 
larwalne od puparium. Generalnie puparia są większe. Czułki puparium są proste lub delikatnie 
zakrzywione, jednakowo szerokie na całej długości, zachodzą na przednie odnóża. Czułki trzeciego 
stadium larwalnego są silnie zakrzywione, przyjmują kształt litery U, są szersze u podstawy i zwężają 
się ku wierzchołkowi, nie zachodzą na przednie odnóża. 

Puparia mączlików są znane ze zmienności morfologicznej uwarunkowanej przez czynniki 
środowiskowe. Ta zmienność fenotypowa jest w większości przypadków uzależniona  
od doświadczenia dotykowego larwy pierwszego stadium nabytego przed przejściem na osiadły tryb 
życia, co warunkuje topografia powierzchni liścia oraz gęstość populacji (Neal & Bentz, 1999). 
Cechy, takie jak: wielkość, kształt i barwa ciała, długość szczecin grzbietowych i rozwój brodawek,  
są bardzo zmienne. Zmienność ta była przedmiotem szczegółowych badań B. tabaci przez licznych 
autorów, włączając następujących: Azab i in. (1969), Bethke i in. (1991), David & Ananthakrishnan 
(1976); Harakly (1973), Mohanty & Basu (1986), Mound (1963) oraz Rossell i in. (1997). W toku 
procesu identyfikacji powinna być ona wzięta pod uwagę. 
 
 

Identyfikacja pupariów zamkni ętych w preparatach mikroskopowych 
 

Rodzina Aleyrodidae  
 

Rodzina jest łatwo odróżniana dzięki obecności następujących struktur: vasiform orfice3, 
operculum i lingula (ryc. 1, 4, 6, 8 (Web Figs)). 
 

Rodzaj Bemisia 
 

Gatunkiem typowym Bemisia Quaintance & Baker, 1914, poprzez oryginalne określenie,  
jest Aleyrodes inconspicua, synonim B. tabaci. W obrębie rodzaju Bemisia zostało zidentyfikowanych 
około 40 gatunków (Martin, 1999), ale obecnie nie jest dostępny pełen klucz do ich identyfikacji. 
Większość gatunków z rodzaju Bemisia charakteryzuje się ograniczonym geograficznym zasięgiem 
występowania oraz zakresem roślin żywicielskich (Mound & Halsey, 1978) i jest mało 
prawdopodobne ich napotkanie w trakcie obrotu materiałem roślinnym. B. tabaci jest najszerzej 
rozprzestrzenionym, najbardziej polifagicznym i najważniejszym ekonomicznie gatunkiem z tego 
rodzaju. 

Według Martin (1999) szeroka zmienność fenotypowa jest szczególną cechą rodzaju Bemisia. 
Rodzaj może być zidentyfikowany używając następującej kombinacji cech: 
 

                                                 
3 Nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego, termin powszechnie używany w literaturze, nie znaleziono odpowiednika  
w języku polskim i łacińskim. (przyp. tłum.) 
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− kutikula zazwyczaj jasna, czasami z brązowawą pigmentacją; 
− krawędź ciała nieregularnie, łagodnie ząbkowana; często przyjmująca w okolicy końca 

ciała i/lub ujścia tchawek formę słabo odgraniczonego grzebienia z ostrych zębów, płytko 
wcięta w tym miejscu; 

− poprzeczne szwy wylinkowe nie osiągają krawędzi ciała; 
− średnia długość segmentu odwłokowego VII mniejsza, niż połowa długości segmentu VI; 
− vasiform orfice trójkątny (ostry), czasami bocznie pofalowany, w części 

tylnowierzchołkowej często słabo odgraniczony i zazwyczaj prowadzący do wyraźnie 
zaznaczonej bruzdy kaudalnej; operculum zajmuje nasadową połowę vasiform orfice; 
lingula: głowa typowo przyjmuje kształt wydłużonego trójkąta, wyraźnie pokryta 
drobnymi kolcami, zaopatrzona w parę szczecin wierzchołkowych, zawsze wystających 
ponad powierzchnię, ale w obrębie vasiform orfice; 

− chetotaksja, obecność/brak rzeźby po stronie grzbietowej oraz brodawki mogą być bardzo 
zmienne w obrębie gatunku; 

− po stronie brzusznej, zaznaczone tylne i tułowiowe fałdy tchawkowe, zazwyczaj wyraźnie 
punktowane. 

 
Prosty klucz do odróżnienia mączlików z rodzaju Bemisia od mączlików z innych rodzajów, 

które są szkodnikami roślin obecnymi w Europie i w basenie Morza Śródziemnego, został zawarty w 
tabeli 1. Wskazane jest także odniesienie się do pełnego klucza do mączlików wyżej wymienionego 
rejonu Martin i in. (2000) oraz klucza do mączlików, pospolitych szkodników roślin na świecie, 
Martin i in. (1987) (oba opracowania włączają B. tabaci). 
 

Bemisia tabaci 
 
 Ryc. 1–6 (Web Figs). Żywe puparium jest półprzeźroczyste, barwy od kremowej do wyraziście 
żółtej. Jest pozbawione widocznych wytworów z wydzielanego wosku, chociaż strona grzbietowa jest 
pokryta cienką, przeźroczystą warstwą woskową. Wielkość puparium: 0,55–0,87 mm długości, 0,35–
0,64 mm szerokości. W zarysie jest ono prawie owalne, często silnie zwężające się ku tyłowi. 
Kutikula puparium zamkniętego w preparacie mikroskopowym jest równomiernie jasna. Krawędź 
ciała delikatnie, łagodnie ząbkowana, w okolicach tułowiowego ujścia tchawek lekko wcięta, bez 
grzebieni tchawkowych. Otwór kaudalny może być również lekko wcięty, pozbawiony grzebienia. 
Obecne drobne szczeciny brzeżne przednie i tylne. Szczeciny końcowe długie i grube. 
 
 Strona grzbietowa 
 
 Generalnie gładka. Na powierzchni może występować maksymalnie 5 brodawek środkowych  
i 8 par brodawek grzbietowobrzeżnych lub mogą one być nieobecne. Małe dyskoidalne pory wraz ze 
związanymi z nimi mniejszymi mikroporami (często trudnymi do wykrycia) są wyrównane w czterech 
szeregowo ułożonych grupach. Pory mogą być zwielokrotnione lub niewidoczne. Wzdłużny szew 
wylinkowy osiąga przednią krawędź ciała; ramiona poprzecznego szwu wylinkowego tworzą kąt 
rozwarty, ich krawędzie kończą się w połowie szerokości odcinka wyznaczonego od osi podłużnej 
ciała do jego krawędzi bocznej, nie osiągają krawędzi. Vasiform orfice jest trójkątny, oddalony  
od krawędzi ciała na odległość mniejszą, niż jego długość; prowadzi do wyraźnie wąskiej bruzdy 
kaudalnej. Operculum pokrywa przednią połowę vasiform orfice. Lingula łopatkowata z dwoma 
grubymi szczecinami wierzchołkowymi, jej odcinek dystalny pokryty drobnymi kolcami. 
 
 Chetotaksja 
 
 Obecne 3 lub 4 pary drobnych szczecin przedniobrzeżnych oraz 5 par drobnych szczecin 
tylnobrzeżnych, Piąta para może być dobrze rozwinięta (te drobne szczeciny często są trudne  
do odnalezienia). Występuje 6 par szczecin grzbietowych, bardzo zróżnicowanych jeśli chodzi  
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o wielkość – mogą wykazywać asymetrię pod tym względem. Wszystkie one mogą być drobne  
(12 µm) (ryc. 2 (Web Fig.)) lub bardzo dobrze rozwinięte (do 40 µm) (ryc. 3 (Web Fig.)). Wyrastają  
z powiększonych podstaw. 
 

Strona brzuszna 
 
 Tułowiowe fałdy tchawkowe zazwyczaj z licznymi drobnymi igiełkami; u osobników  
z powiększonymi szczecinami grzbietowymi czasami ich brak. 
 

Zmienność 
 
 Zmienność fenotypowa w większości przypadków jest uzależniona od doświadczenia 
dotykowego larwy pierwszego stadium, co warunkuje topografia powierzchni liścia oraz gęstość 
populacji (Neal & Bentz, 1999). Przykładowo, puparia zebrane z liści owłosionych są często mniejsze, 
posiadają bardziej zaostrzony koniec ciała, mają większe szczeciny grzbietowe, są zaopatrzone  
w grzbietowe brodawki oraz często przyjmują zarys ciała dopasowany do wyrastających z rośliny 
grubych włosków (ryc. 3 (Web Fig.)). Puparia zebrane z liści gładkich są generalnie większe, 
zaokrąglone na końcu ciała, wykazują słaby rozwój szczecin, nie posiadają grzbietowych brodawek,  
w zarysie są owalne (ryc. 2 (Web Fig.)). Puparia samców są zazwyczaj nieco mniejsze niż samic. 
 Szczegółowe opisy morfologiczne oraz ilustracje pupariów przedstawiają: Mound (1963), Hill 
(1969) oraz Bellows i in. (1994) (jako B. argentifolia). Ostatni przypadek obejmuje szczegółowy 
rysunek syntypu B. tabaci. 
 
 
Tabela 1. Klucz do oznaczania niektórych rodzajów w rodzinie Aleyrodidae z Europy i basenu Morza Śródziemnego. 
Ogólny schemat budowy morfologicznej puparium przedstawia ryc. 1 (Web Fig.). 
 
1. Na segmentach III–VIII występuje 6 par odwłokowych porów złożonych produkujących 

wydzielinę woskową, dwie przednie pary znacznie mniejsze, niż pozostałe cztery. 
 

Paraleyrodes 

– Brak odwłokowych porów złożonych. 
 

2 

2. Puparium barwy od ciemnobrązowej do czarnej. 
 

3 

– Puparium bezbarwne, z brązowymi plamami lub bez nich. 
 

4 

3. Operculum i lingula razem wzięte zajmują mniej, niż połowa całej długości vasiform 
orfice. 
 

Acaudaleyrodes 

– Samo operculum bądź operculum i lingula razem wzięte zajmują więcej, niż połowa 
całej długości vasiform orfice. 
 

Aleurolobus 

4.  Dysk grzbietowy i/lub rejon brzeżny z wzorem z grubych, ostrych, rurkowatych kolców. 
 

5 

– Na powierzchni grzbietowej brak wzoru z grubych kolców, chociaż czasami występuje 
w rejonie brzeżnym rząd wyraźnych włosów lub szczecin lub też kilka grubych szczecin 
na powierzchni dysku grzbietowego. 
  

6 

5. Kolce grzbietowe rurkowate, w kształcie syfonu. 
 

Siphoninus 

– Kolce grzbietowe zaostrzone. 
 

Aleurocanthus 

 



 10

 
6. W rejonie brzeżnym występuje regularny rząd złożony zazwyczaj z 14 cienkich, 

zaostrzonych szczecin. Lingula w części nasadowej w postaci dwóch płatów. 
 

Parabemisia 

– W rejonie brzeżnym nie występuje regularny rząd złożony z cienkich, zaostrzonych 
szczecin. Lingula w części nasadowej nie przyjmuje postaci dwóch płatów. 
 

7 

7. W rejonie brzeżnym występuje rząd brodawek. Lingula płatowata. 
 

Trialeurodes 

– W rejonie brzeżnym brak rzędu brodawek. Lingula nie jest płatowata. 
 

8 

8. Tułowiowe i ogonowe ujścia tchawek zaznaczone poprzez wgłębione pory na krawędzi 
ciała. 
 

Dialeurodes 

– Tułowiowe i ogonowe ujścia tchawek zaznaczone poprzez grzebień z odróżniających 
się ząbków na krawędzi ciała lub nie są zaznaczone. 
 

9 

9. Szeroki obszar brzeżny oddzielony od dysku grzbietowego przez fałd przypominający 
szew. 
 

Aleurothrixus 

– Obszar brzeżny nie oddzielony od dysku grzbietowego przez fałd przypominający szew. 
 

10 

10. Długość segmentów odwłokowych I–VIII podobna. Vasiform orfice sercowaty, 
wyraźnie dłuższy niż szeroki, boki lekko wypukłe. Bruzda kaudalna obecna, ale niezbyt 
wyraźna. Krawędź ciała regularnie, delikatnie ząbkowana. 
 

Aleyrodes 

– Segment odwłokowy VII wyraźnie krótszy od pozostałych. Vasiform orfice trójkątny, 
znacznie dłuższy niż szeroki, boki proste lub wklęsłe. Bruzda kaudalna wyraźna. 
 

Bemisia 

 
 

Możliwość pomyłki z gatunkami podobnymi 
 

Odróżnianie wszystkich stadiów rozwojowych Bemisia tabaci od Trialeurodes 
vaporariorum 

 
Mączliki są często wykrywane na roślinach importowanych do Unii Europejskiej. Pomijając  

B. tabaci, najczęściej spotykanym w uprawach pod osłonami gatunkiem mączlika jest Trialeurodes 
vaporariorum. Bardzo ważna jest umiejętność odróżniania wszystkich stadiów życiowych tych dwóch 
gatunków. Zawsze preferowane jest przeprowadzenie identyfikacji na podstawie puparium.  
W warunkach terenowych zwykle łatwo jest odróżnić puparium B. tabaci od puparium  
T. vaporariorum z wykorzystaniem ręcznego szkła powiększającego (20×). Wygląd postaci dorosłych 
oraz pustych jaj może często pomóc w określeniu, jaki jest to gatunek, ale nie powinien być brany  
pod uwagę w trakcie izolowania. Główne cechy pozwalające na odróżnienie B. tabaci  
od T. vaporariorum w warunkach terenowych zostały przedstawione w tabeli 2. Cechy, które mogą 
być wykorzystane do odróżnienia wszystkich stadiów rozwojowych, z wyjątkiem jaj, w trakcie 
obserwacji pod wysokim powiększeniem mikroskopu (100–400×) zostały przedstawione w tabeli 3. 
Hill (1969) podaje bardziej szczegółowe porównanie morfologii, aczkolwiek nie wskazuje zakresu 
zmienności, z którym można się zetknąć. 
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Tabela 2. Porównanie niektórych cech morfologicznych (widocznych pod małym powiększeniem mikroskopu, 20×) i 
behawioralnych Bemisia tabaci i Trialeurodes vaporariorum. 
 

 Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum 

Jajo 
 

  

Wzór złoża jajowego Jaja zwykle rozproszone lub zgrupowane  
w małe skupiska, przyjmują formę 
półokręgu na gładkich liściach. 

Jaja zwykle składane starannie w okrąg  
lub półokrąg, mogą być rozproszone  
na liściach bardzo owłosionych. 
 

Barwa Żółtawobiałe tuż po złożeniu, w miarę 
upływu czasu stają się jasnobrązowe.  
Po wykluciu się larw stają się 
półprzeźroczyste, zabarwione 
złocistobrązowo. 
 

Żółtawobiałe tuż po złożeniu, w miarę 
upływu czasu stają się ciemnobrązowe.  
Po wykluciu się larw zabarwione smoliście 
czarno. 
 

Kształt po wykluciu się 
larw 

Często pozostają wyprostowane, zachowują 
swój dotychczasowy kształt. 
 

Często spłaszczone lub wygięte z obu stron. 

Puparium 
 

  

Barwa Często wyraźnie żółta, może być kremowa. 
U okazów spasożytowanych brązowa. 
 

Zazwyczaj kremowa. U okazów 
spasożytowanych czarna. 

Kształt Owalny lub eliptyczny, często zaostrzony  
na końcu. Zarys ciała często wymuszony 
przez obecność włosów na liściu. 

Owalny lub eliptyczny, zaokrąglony  
na końcu. Otoczone przez palisadę  
z wydzieliny woskowej, co nadaje mu 
wygląd owalnego pudełka. Włosy na liściu 
nie wymuszają zarysu ciała. 
 

Aparat wydzielniczy Vasiform orfice trójkątny, lingula rozdęta  
i zaostrzona na końcu. 

Vasiform orfice sercowaty, lingula 
płatowata. 
 

Rozmieszczenie pupariów Często rozproszone, zwykle słabo 
zagęszczone na liściu – z wyjątkiem liści 
gładkich. 
 

Często zgrupowane, silnie zagęszczone  
na liściu. 
 

Postać dorosła 
 

  

Barwa Ciało ciemnożółte. 
 

Ciało jasnożółte. 

Kształt skrzydeł Skrzydła przednie z prostą przednia 
krawędzią. 

Skrzydła przednie z zakrzywiona przednią 
krawędzią. 
 

Pozycja spoczynkowa Wydają się węższe i bardziej zaostrzone , 
złożone skrzydła tworzą po stronie górnej 
kąt ostry (przypominają namiot). 
 

Wydają się szersze i bardziej zaokrąglone  
na końcu, skrzydła składane bardziej płasko. 

Lot Często ukierunkowany. 
 

Chaotyczny. 
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Tabela 3. Porównanie cech morfologicznych Bemisia tabaci i Trialeurodes vaporariorum widocznych na preparacie 
mikroskopowym pod dużym powiększeniem mikroskopu (100–400×). 
 

 Bemisia tabaci Trialeurodes vaporariorum 

Pierwsze  
stadium larwalne 
 

  

Szczeciny brzeżne 16 par. 17 par. 
 

Brodawki głowowe Słabo rozwinięte. Dobrze rozwinięte, prawie prostokątne, 
umieszczone przyśrodkowo. 
 

Vasifiorm orfice Zamknięty w części tylnej. 
 

Otwarty w części tylnej. 

Drugie  
stadium larwalne 
 

  

Szczeciny głowowe oraz 
szczeciny grzbietowe na 
segmencie odwłokowym 
VIII 
 

Zwykle drobne. Dobrze rozwinięte. 
 

Vasifiorm orfice Sercowaty. 
 

Otwarty w części tylnej. 

Trzecie  
stadium larwalne 
 

  

Ząbkowanie krawędzi Nieregularne. Jednakowe. 
 

Vasiform orfice Sercowaty. Trójkątny, otwarty w części tylnej. 
 

Lingula Rozdęta i zaostrzona w części tylnej. 
 

Wyraźnie płatowata w części tylnej. 

Puparium 
 

Ryc. 2, 3 oraz 4(i), 5 i 6 (Web Figs). Ryc. 4(iii) (Web Figs) 

Brodawki brzeżne Brak. Obecne. 
 

Ząbkowanie krawędzi Nieregularne. 
 

Jednakowe. 

Vasiform orfice Sercowaty. Trójkątny, otwarty w części tylnej. 
 

Lingula Rozdęta i zaostrzona w części tylnej. 
 

Wyraźnie płatowata w części tylnej. 

Postać dorosła 
 

  

Górne i dolne  
oczy złożone 
 

Połączone pojedynczym ommatidium  
(lub tez występuje miedzy nimi bardzo mała 
przerwa, mniejsza niż szerokość 
pojedynczego ommatidium). 
 

Oddzielone. 

Goleń środkowej  
pary odnóży 

Mogą być obecne naprzeciwległe pęczki 
złożone z 2–3 grubych szczecin.  

Obecne wyraźne naprzeciwległe pęczki 
(grzebienie) złożone z 4–7 grubych 
szczecin. 
 

4. człon czułka Brak stożka czuciowego. Stożek czuciowy w pobliżu wierzchołka. 
 

7. człon czułka Obecny jeden stożek czuciowy. Obecne dwa stożki czuciowe, z których 
jeden jest mały, smukły i trudny  
do zauważenia. 
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Aedeagus (prącie) Wysmukły z podstawą gładką w części 
brzusznej. 

Generalnie cieńszy i bardziej mocny  
z podstawą pokrytą w części brzusznej 
drobnymi kolcami. 
 

Szyja samca Przejrzysta. Pigmentowana. 
 

Powierzchnia grzbietowa 
odwłoka samca 
 

Brak wyraźnych porów. Obecne wyraźne pory. 

Gruczoł klejowy samicy Zazwyczaj wyraźnie pofalowany, 
pozbawiony pasów, z małą głową. 

Nie jest pofalowany, z poprzecznymi pasami 
(widoczne z użyciem kontrastu fazowego), 
głowa w kształcie dużego dysku. 
 

Odwłokowe płytki 
woskowe samicy 
 

Siateczkowate. Paskowane. 

 
Inne mączliki 

 
 Nie należy zakładać, że w materiale roślinnym pozostającym w obrocie handlowym można 
spotkać tylko gatunki z rodzaju Bemisia i Trialeurodes, chociaż B. tabaci oraz T. vaporariorum 
stanowią większą część mączlików wykrytych w przesyłkach importowanych. Istnieje ryzyko 
przeoczenia takich gatunków jak: B. afer (Priesner & Hosny) (= B. hancocki Corbett), T. lauri 
(Signoret), T. packardi (Morrill), T. ricini (Misra) oraz T. variabilis (Quaintance). 
 B afer był często wykrywany w Wielkiej Brytanii w materiale importowanym, najczęściej  
na świeżych warzywach z Afryki Zachodniej oraz roślinach wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis)  
z Europy. Podczas prowadzenia inspekcji fitosanitarnej istnieje duże prawdopodobieństwo pomylenia 
puparium B. afer z puparium B. tabaci. B. afer jest gatunkiem wybitnie polifagicznym oraz jest 
szeroko rozprzestrzeniony w rejonach tropikalnych i subtropikalnych; ostatnio był znaleziony  
w uprawach pod osłonami i na ograniczonych obszarach otwartych w Wielkiej Brytanii (Malumphy, 
2003). Wymieszane populacje B. afer i B. tabaci były wykrywane na liściach manioku (Manihot 
esculenta) importowanych z Afryki. Puparia B. afer i B. tabaci można odróżnić poprzez porównanie 
charakterystycznych cech morfologicznych przedstawionych w tabeli 4. 
 Opisy morfologii, ilustracje oraz klucze do identyfikacji puparium B. afer (oraz B. tabaci) 
podają: Bink-Moenen (1983), Bink-Moenen & Gerling (1992), Mound (1965), Martin (1987, 1999) 
oraz Martin i in. (2000). B. afer wykazuje znaczną zmienność pod względem rozmiaru, położenia 
vasiform orfice (ryc. 8 (Web Fig.)) w stosunku do tylnej krawędzi ciała, stopnia urzeźbienia po stronie 
grzbietowej, długości szczecin końcowych oraz kształtu linguli. Mound (1965) przedyskutował 
zmienność fenotypową wykazywaną przez puparia z grupy B. afer (ryc. 7 (Web Fig.)), która według 
Martin (1999) jest bardziej skomplikowana, niż w przypadku B. tabaci. 
 Według Martin i in. (2000) w Europie i w basenie Morza Śródziemnego występują tylko dwa 
wykryte gatunki z rodzaju Bemisia: B. afer i B. tabaci. Jednakże dostępne są trzy inne nazwy 
gatunkowe, B. citricola Gomez-Menor, B. ovata (Goux) oraz B. spiraeoides Mound & Halsey. Te trzy 
gatunki nominalne należą do grupy gatunków afer. Mogą być odróżnione od B. tabaci w oparciu  
o cechy przedstawione w tabeli 4. 
 Parabemisia myricae (Kuwana) jest mączlikiem w niewielkim stopniu podobnym do B. tabaci. 
Puparium tego gatunku może być łatwo odróżnione na podstawie wyżej przedstawionych cech rodzaju 
Bemisia. Odróżnia je również wielkość poprzecznych ramion szwu wylinkowego, które osiągają 
boczną krawędź ciała oraz brak bruzdy kaudalnej. W przypadku B. tabaci poprzeczne ramiona szwu 
wylinkowego nie dochodzą do krawędzi ciała oraz bruzda kaudalna jest wyraźnie zaznaczona. 
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Tabela 4. Porównanie niektórych cech morfologicznych puparium Bemisia afer i B. tabaci. 
 

Cecha morfologiczna Bemisia tabaci Bemisia afer 

 Ryc. 2, 3 oraz 4(i), 5 i 6 (Web Figs). 
 

Ryc. 4(ii), 7 i 8 (Web Figs). 
 

Szczeciny końcowe 
 

Zawsze grube i zwykle tak długie  
lub dłuższe niż vasiform orfice. Występuje 
niewielka zmienność osobnicza. 
 

Zazwyczaj krótsze niż połowa długości 
vasiform orfice i często drobne. Wysoka 
zmienność osobnicza. 

Vasiform orfice Niewiele dłuższy niż długość bruzdy 
kaudalnej, brzegi proste. 
 

Zwykle krótszy, niż długość bruzdy 
kaudalnej, brzegi wyraźnie wklęsłe. 

Lingula Krótsza i nieco szersza. 
 

Bardzo zmienna, generalnie dłuższa  
i węższa. 
 

Powierzchnia grzbietowa Brak wyraźnych ziarnistości, mogą być 
obecne małe brodawki. 

Sporadycznie z wyraźnymi ziarnistościami,  
z dobrze rozwiniętymi brodawkami. 
 

Szczeciny grzbietowe Do siedmiu par powiększonych, dobrze 
rozwiniętych szczecin, dłuższych  
w przypadku pupariów występujących  
na owłosionych liściach. 
 

Bardzo zmienne, czasami drobne i trudne  
do zauważenia, ale mogą być dobrze 
rozwinięte. 

Pary por-mikropor  
po stronie grzbietowej 

Pojedyncza para pomiędzy środkową linią 
ciała i pierwszymi szczecinami 
odwłokowymi. 
 

U większości pupariów dwie pary pomiędzy 
środkową linią ciała i pierwszymi 
szczecinami odwłokowymi, często trudne  
do zauważenia. 
 

Zarys ciała Zróżnicowany, ale może być silnie zwężony 
ku końcowi, szczególnie na roślinach  
o owłosionych liściach. 
 

Zróżnicowany, ale zwykle owalny  
i zaokrąglony lub lekko zwężający się  
ku tyłowi. 

Barwa Często wyraźnie żółta. 
 

Bardzo zmienna, żółta, kremowa 
lub puparium jest prawie przeźroczyste. 
 

 
 
  Wymagania dla pozytywnej diagnozy 
 

Niniejszy protokół pozwala odróżnić B. tabaci od gatunków mączlików, które z dużym 
prawdopodobieństwem można z nim pomylić (B. afer) oraz od gatunków najczęściej spotykanych  
w trakcie prowadzenia inspekcji fitosanitarnej (T. vaporariorum). Przy posiadaniu odpowiedniego 
doświadczenia możliwa jest identyfikacja pupariów B. tabaci z wykorzystaniem małego powiększenia 
mikroskopu, bez wykonywania preparatu mikroskopowego. 
 Wymagania dla pozytywnej diagnozysą w dużym stopniu uzależnione od doświadczenia 
diagnosty. Ryc. 9 przedstawia ogólny schemat procesu identyfikacji. Generalnie, konieczny jest dobry 
preparat mikroskopowy puparium. Okaz powinien posiadać cechy pasujące do opisu morfologii oraz 
ilustracji w niniejszym protokole. Badany okaz powinien być porównany  
z wiarygodnie zidentyfikowanymi okazami porównawczymi, a także/lub też wynik identyfikacji 
powinien zostać zweryfikowany przez doświadczonego specjalistę. Jednakże w praktyce, 
doświadczony diagnosta potrafi zidentyfikować słabo spreparowane i uszkodzone okazy oraz nie 
będzie potrzebował analizy każdej cechy opisanej powyżej. Okazy dowodowe z każdego 
przechwycenia powinny zostać zatrzymane w przypadku, kiedy istnieje potrzeba dokonania ponownej 
oceny lub przeprowadzenia dalszego dochodzenia. 
 Identyfikacja przeprowadzona na podstawie stadiów innych, niż puparium powinna być 
potraktowana jako prowizoryczna. Jaja oraz wczesne stadia larwalne, w celu potwierdzenia 
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identyfikacji, mogą zostać wyhodowane do stadium puparium. W praktyce, doświadczenie wynikające 
z wcześniejszych przechwyceń, wiedza o roślinach żywicielskich i kraju pochodzenia mogą 
utwierdzać w przypuszczeniu o przynależności identyfikowanych stadiów poprzedzających puparium 
do gatunku B. tabaci. 
 

 
 
Ryc. 9. Schemat decyzyjny wykrywania i identyfikacji Bemisia tabaci w oparciu o cechy 
morfologiczne. 
 
 

Raport z badania 
 

Raport z wykonania działań zawartych w protokole powinien zawierać: 
 
− wynik uzyskany na podstawie rekomendowanych procedur, 
− informację i dokumentację dotyczącą pochodzenia porażonego materiału, 
− opis objawów (włączając fotografie, jeśli jest to możliwe), 
− pomiary, rysunki lub fotografie dotyczące cech morfologicznych wymaganych  

do uzyskania identyfikacji pozytywnej, 
− informację i dokumentację dotyczącą pochodzenia porażonego materiału, 

Mączlik wykryty  
w próbce materiału roślinnego. 

Badanie laboratoryjne z użyciem 
mikroskopu stereoskopowego  

o małym powiększeniu. 

Podejrzenie o przynależność  
do rodzaju Bemisia. 

 

Rodzaj inny niż Bemisia. 

Brak pupariów,  
obecne inne stadia rozwojowe. 

 

Obecne puparia. 

Wykonanie trwałego preparatu 
mikroskopowego. 

Wykonanie półtrwałego lub 
trwałego preparatu mikroskopowego 

Cechy pasują  
do opisu rodzaju 

Bemisia. 

Cechy nie pasują  
do opisu rodzaju 

Bemisia. 

Cechy pasują  
do opisu B. tabaci  
lub  T. vaporar-

iorum. 

Cechy pasują  
do opisu  
B. tabaci. 

Cechy pasują  
do opisu  
B. afer. 

Cechy nie pasują  
do opisu B. tabaci  
lub  T. vaporar-

iorum. 

Cechy nie pasują  
do opisu B. tabaci  

lub B. afer. 

Włączenie do zbioru zamkniętych  
w preparacie okazów B. tabaci 

zweryfikowanych przez specjalistę. 

 

Rośliny porażone przez B. tabaci. 

Cechy pasują  
do opisu  
B. tabaci. 

Cechy pasują  
do opisu  

T. vaporariorum. 

Rośliny podejrzane  
o porażenie przez B. tabaci. 
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− jeśli jest to stosowne: pomiary i rysunki lub fotografie obrazujące cechy charakterystyczne 
budowy zewnętrznej niezbędne do poprawnego oznaczenia, 

− informację na temat stopnia porażenia, 
− jeśli ma to zastosowanie: komentarz dotyczący pewności lub niepewności identyfikacji. 

 
 

Informacje dodatkowe 
 

Dodatkowe informacje dotyczące opisanego organizmu można uzyskać: Dr C. Malumphy, 
Central Science Laboratory, Sand Hutton, York YO41, 1LZ, UK. 
 
 

Podziękowania  
 

Niniejszy protokół został sporządzony oryginalnie przez Dr. C. Malumphy, Central Science 
Laboratory, York (Wielka Brytania). 
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Dodatek 1. Preparowanie stadiów przedimaginalnych oraz postaci dorosłych mączlików 
do celów analizy mikroskopowej 

 
Okazy przed zamknięciem w preparacie mikroskopowym zazwyczaj muszą być poddane 

maceracji, usunięciu wosku, odwodnieniu, procesowi nadania przeźroczystości oraz, w niektórych 
przypadkach, odbarwieniu lub barwieniu. Okazy dowodowe oraz okazy potrzebne do dalszych badań 
są zamykane w balsamie kanadyjskim, który Brown (1997) określa jako jeden z najlepszych środków 
do wykonywania trwałych preparatów mikroskopowych. Okazy, które muszą być szybko poddane 
identyfikacji, są zamykane w płynie Heinz’a, lub też identyfikowane bezpośrednio, albo poprzez 
zastosowanie preparatu półtrwałego wykonanego zgodnie z metodą opisaną poniżej. Do wykonania 
preparatu półtrwałego szczególnie nadają się puste puparia oraz wczesne stadia larwalne. 
 Opisana poniżej metoda wykonania preparatu trwałego jest zmodyfikowaną metodą Martin 
(1987). Nie jest niezmienna i może być modyfikowana w celu dopasowania do konkretnej próbki. 
Wszystkie czynności przygotowawcze prowadzone z okazami oraz samo zamknięcie okazu  
w preparacie mikroskopowym należy wykonywać z pomocą mikroskopu stereoskopowego.  
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W przypadku, kiedy jest konieczne podgrzanie preparowanego materiału, należy użyć płyty grzejnej. 
Wykorzystywane przy preparowaniu szkło laboratoryjne (np. prostokątne szkiełka zegarkowe)  
i szkiełka do wykonania preparatu mikroskopowego najlepiej na każdym etapie pracy oznaczać 
wodoodpornym markerem. Metoda wykonania preparatu trwałego zajmuje minimum ok. 1 godzinę, 
metoda wykonania preparatu półtrwałego 20 minut. 
 
 

Materiały 
 

35% roztwór amoniaku, mieszanina barwiąca na bazie kwaśnej fuksyny (0,5 g kwaśnej 
fuksyny, 25 ml 25% kwasu solnego, 300 ml wody destylowanej), balsam kanadyjski, chloralfenol  
(160 g krystalicznego wodzianu chloralu, 20 ml 50% roztworu gliceryny, 160 g krystalicznego 
fenolu), olejek goździkowy, woda destylowana, etanol 70–95%, lodowaty kwas octowy, roztwór 
glukozy, płyn Heinza (10 g alkoholu poliwinylowego (PVA), 40–60 ml wody destylowanej  
– w zależności od żądanej konsystencji płynu, 10 ml glicerolu, 25 ml 1,5% roztworu fenolu, 100 g 
krystalicznego wodziany chloralu, 35 ml 85–92% kwasu mlekowego), 30% woda utleniona, 10% 
roztwór wodorotlenku potasu (KOH), ksylen. 
 
 

Procedury 
 

Wykonanie trwałego preparatu mikroskopowego 
 
 Wykonanie preparatu trwałego jest odpowiednią metodą w przypadku stadiów larwalnych  
i postaci dorosłych. Najlepsze preparaty zazwyczaj wykonuje się z pustych osłonek pupariów, które 
zostały niedawno opuszczone przez postaci dorosłe, aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiedniej 
maceracji uzyskuje się dobre wyniki wykorzystując puparia całe. Należy unikać wykonywania 
preparatów z okazów spasożytowanych w związku z często występującą ich nietypową budową. 
Spasożytowanie może spowodować ściemnienie puparium, być przyczyną zmienności morfologicznej, 
spowodować uszkodzenia związane z opuszczaniem pupariów przez pasożyta (otwór wyjściowy) oraz 
skutkować przesłonięciem cech identyfikacyjnych przez ciemne fragmenty wylinek larwy pasożyta. 
Otrzymanie dobrego preparatu mikroskopowego z postaci dorosłych z wykorzystaniem tej metody jest 
trudne (ale możliwe) ze względy na delikatną budowę tego stadium. Ciało postaci dorosłej może się 
rozpaść w trakcie odwadniania w lodowatym kwasie octowym. Również łatwo jest uszkodzić 
delikatne skrzydła. 
 Okazy należy delikatnie zdjąć z powierzchni liścia za pomocą stępionej igły, uważając, aby nie 
nakłuć ciała okazu. Około 10 okazów umieścić w 70–90% etanolu na szkiełku zegarkowym pod 
przykryciem (szklana płytka) i podgrzewać ostrożnie przez 5–10 min w temperaturze ok. 80°C. 
Utrwalenie w gorącym alkoholu nadaje okazom twardość i czyni je mniej kruchymi, ale powoduje 
utratę części szczecin w trakcie zamykania okazu w preparacie mikroskopowym. Dodać kilka kropel 
zimnego 10% roztworu KOH, aby schłodzić alkohol. Odciągnąć powstałą mieszaninę używając 
małego, szklanego zakraplacza, uważając, aby przypadkowo nie zassać preparowanych okazów. 
 Dodać około 1 ml 10% roztworu KOH i podgrzewać przez 5–10 min w temperaturze ok. 80°C, 
lub też do momentu, aż okazy stracą większą część swojego zabarwienia. Okres czasu potrzebny  
do odbarwienia jest bardzo różny i zależy od gatunku preparowanego mączlika, wielkości ciała, 
pokrycia woskiem, czasu przetrzymywania okazu zakonserwowanego w alkoholu, stadium 
rozwojowego i dojrzałości. Osłonki pupariów wymagają krótkiej maceracji. Puparia należy 
macerować dłużej, pomocne jest wykonanie niewielkiego nakłucia brzusznej strony ciała. 
 Okazy poddać obserwacji pod mikroskopem stereoskopowym. W przypadku, kiedy jest  
to konieczne, należy usunąć wosk z powierzchni ciała okazu za pomocą igły. W przypadku 
preparowania pupariów, usunąć za pomocą dwóch małych szpatułek płynną zawartość ciała przez 
nakłucie na powierzchni strony brzusznej. W sytuacji, kiedy wewnątrz puparium znajduje się 
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formujące się ciało postaci dorosłej, należy je usunąć. Usunąć należy również larwy i stadia 
poczwarkowe pasożytów oraz grzybnie. Larwy pasożytów pozostawia się w preparacie wraz  
z okazami gatunków żywicielskich. Odciągnąć nadmiar płynu macerującego. 
 Umieścić okazy w około 2 ml zimnej wody destylowanej lub 70% etanolu na minimum  
10 min., co pozwoli na usunięcie KOH. Odciągnąć płyn. Przepłukać okazy w około 2 ml lodowatego 
kwasu octowego (co zneutralizuje wszelkie pozostałości KOH), odciągnąć płyn. Dodać kilka kropel 
płynnego chloralfenolu, który rozpuszcza wosk. Ostrożnie podgrzewać okazy przez 5–10 min. Czas 
podgrzewania zależy od ilości wosku na okazach. Okazy pokryte silnie woskiem wymagają dłuższego 
podgrzewania. W sytuacji, kiedy wosk nie zostanie dokładnie usunięty z okazu, wybarwi się  
w mieszaninie barwiącej. Odciągnąć chloralfenol. Umieścić okazy w lodowatym kwasie octowym  
w celu pozbycia się resztek chloralfenolu. Odciągnąć płyn. 
 Puparia czarno zabarwione wymagają częściowego odbarwienia. Okazy umieścić w kilku 
kroplach 95% etanolu. Zlać alkohol i dodać kilka kropli roztworu amoniaku. Dodać kilka kropli  
(tę samą ilość co roztworu amoniaku) i obserwować uważnie okazy. Kiedy staną się jasne, zlać 
mieszaninę odbarwiającą. Alternatywnie, proces odbarwiania można natychmiast przerwać poprzez 
dodanie kilku kropel kwasu rozpuszczalnego w wodzie. Okazy jasne mogą być barwione. Dodać kilka 
kropel lodowatego kwasu octowego i roztworu barwiącego. Dokładnie wszystko wymieszać 
poruszając szkiełkiem zegarkowym. W momencie, kiedy okazy zabarwią się jasnoróżowo, zlać 
mieszaninę. Dodać lodowatego kwasu octowego i pozostawić do całkowitego odwodnienia na okres  
5 min. Odciągnąć płyn. 
 Dodać kilka kropli olejku goździkowego, w ilości pozwalającej swobodnie pływać okazom  
i pozostawić na okres co najmniej 10 min., podczas których okazy staną się przeźroczyste. Używając 
małej szpatułki przenieść jeden okaz na czyste szkiełko podstawowe, kładąc go powierzchnią 
grzbietową do góry. Larwy pasożytów zamyka się w preparacie wraz z okazami gatunków 
żywicielskich. Zawsze umieszczać w jednym preparacie jeden okaz, o ile istnieją wątpliwości,  
co do tego, że okazy należą do tego samego gatunku. W przypadku posiadania pewności, że okazy 
należą do jednego gatunku, w jednym preparacie zamykać maksymalnie 6 okazów. Okazy rozmieścić 
na szkiełku podstawowym równomiernie oddzielone od siebie, aby zapobiec ich nałożeniu się  
po przykryciu szkiełkiem nakrywkowym. Okazy postaci dorosłych rozłożyć na szkiełku 
podstawowym, uwidaczniając przydatki. Głowa powinna być ułożona na boku, tak aby można było 
zaobserwować oczy z boku. Odnóża nie powinny być splątane oraz powinny być oddalone od tułowia 
w celu umożliwienia zaobserwowania układu szczecin. Usunąć nadmiar olejku goździkowego poprzez 
użycie chusteczki higienicznej (za pomocą zwiniętego rogu chusteczki). Zadbać, aby w preparacie nie 
pozostały włókna z chusteczki. Delikatnie nałożyć kroplę rozrzedzonego balsamu kanadyjskiego na 
okazy na szkiełku. Przytknąć krawędź szkiełka nakrywkowego o średnicy 16 lub 18 mm do kropli 
balsamu na szkiełku podstawowym, podtrzymując szkiełko nakrywkowe igłą na przeciwległym 
końcu. Delikatnie opuszczać szkiełko pokrywając nim kroplę balsamu z okazem. Uważać, aby pod 
leżącym szkiełkiem nakrywkowym nie znalazło się powietrze oraz, aby menisk nie wydostał się poza 
krawędź szkiełka. Szkiełko powinno opaść i ułożyć się pod wpływem swojego ciężaru. Preparat 
zaetykietować przed włączeniem do kolekcji, wykorzystując kwadratowe kartoniki. Usunąć  
za pomocą żyletki nadmiar balsamu, który wydostał się poza szkiełko, kiedy preparat całkowicie 
wyschnie. 
 

Wykonanie preparatu półtrwałego 
 
 Okazy mogą być bezpośrednio zamykane w płynie Heintz’a. Jest to szczególnie przydatne  
w przypadku okazów małych, pokrytych niewielką ilością wosku, np. larw pierwszego stadium. 
Jednakże, lepsze wyniki przy zastosowaniu tej metody uzyskuje się przy wykonywaniu preparatów 
mikroskopowych ze stadiów larwalnych i postaci dorosłych. Poniżej podany jest generalny zarys 
czynności w trakcie wykonywania preparatu. Szczegóły są takie same, jak opisane powyżej. 
 Umieścić okazy w 70–90% etanolu na szkiełku zegarkowym, przykryć płytką szklaną  
i podgrzewać przez 5–10 min w temperaturze ok. 80°C. Odciągnąć pipetą alkohol. Okazy powoli 
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podgrzewać w 10% roztworze KOH przez 5–10 min, dopóki nie utracą większości zabarwienia ciała. 
Okazy poddać obserwacji z użyciem mikroskopu stereoskopowego. Jeśli jest to konieczne, usunąć  
za pomocą dwóch małych szpatułek płynną zawartość ciała przez nakłucie na powierzchni  
po brzusznej stronie. Odciągnąć KOH. Okaz poddać kąpieli w zimnej wodzie destylowanej lub 70% 
etanolu przez 2 min. Odciągnąć płyn. Okaz płukać w świeżym 70% etanolu przez 5 min. Okazy 
zamknąć w preparacie w płynie Heintz’a. 



 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strona grzbietowa                                 Strona brzuszna 

 
 
Ryc. 1. Budowa morfologiczna puparium mączlika. 

Przednia szczecina brzeżna 

Podłużny szew wylinkowy 

Czułek 

Mikropor 

Por dyskoidalny 

Kolec grzbietowej strony 
dysku 

Brzeżno-grzbietowy  
por złożony 

Tułowiowy grzebień 
tchawkowy 

Kolec rurkowaty 

Szczecina brzeżna 

Poprzeczny szew 
wylinkowy 

Pierwsza szczecina 
odwłokowa 

Rachis 

Środkowa brodawka 
odwłokowa 

Brodawki brzeżne 

Ósma szczecina odwłokowa 

Operculum 

Lngula 

Vasiform orfice 

Bruzda końcowa 

Otwór kaudalny 

Tułowiowy por tchawkowy 

Punktowanie brzuszne 

Przednia przetchlinka 
odwłokowa 

Kolec u podstawy 
tylnego odnóża 

Tylna przetchlinka 
odwłokowa 

Krawędź 

Obszar brzeżny 

Obszar 
środkowo-
grzbietowy 

Obszar 
brzeżno- 

grzbietowy 

Dysk grzbietowy 

Brzuszna szczecina odwłokowa 

Szczecina brzeżna tylna 

Szczecina końcowa 
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Ryc. 2. Bemisia tabaci, puparium z rośliny z rodzaju Solidaster, Kenia (błyszczący, gładki liść).  
Po lewej: strona grzbietowa, po prawej: strona brzuszna. 
 

 
 
Ryc. 3. Bemisia tabaci, puparium z rośliny z rodzaju Viola, Francja (liść owłosiony). Szczeciny 
grzbietowe są powiększone, brodawki grzbietowe obecne. Na kształt krawędzi wpłynęły włoski 
rośliny.
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Ryc. 4. Vasiform orfice: i. Bemisia tabaci, ii. Bemisia afer, iii. Trialeurodes vaporariorum. 

Operculum 

Vasiform orfice 

Lingula 

Bruzda końcowa 

Szczecina końcowa 

Operculum 

Vasiform orfice 

Lingula 

Bruzda końcowa 

Szczecina końcowa 

Operculum 

Vasiform orfice 

Lingula 

Bruzda końcowa 

Szczecina końcowa 

Brodawka  
brzeżna 
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Ryc. 5. Bemisia tabaci, puparium z Eupchorbia 
pulcherrima (liść owłosiony), Wielka Brytania. 

 

 

Ryc. 6. Bemisia tabaci, vasiform orfice, operculum  
i lingula. 

 

 

Ryc. 7. Bemisia afer, puparium z rośliny Manihot 
esculenta (liść gładki), Uganda. 

 

 

Ryc. 8. Bemisia afer, vasiform orfice, operculum  
i lingula. 

 
 
Tłumaczenie z jęz. angielskiego: Sprawdził: Zatwierdził: 
Tomasz Konefał (GIORiN CL) Witold Karnkowski (GIORiN CL) Janina Butrymowicz (GIORiN CL) 

15.10.2009 25.11.2009 30.11.2009 

 


