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Diagnostyka1 
Diagnostic 
 
 
 
Liriomyza spp. 
 
 
 
  Zakres 
 
  Niniejszy standard opisuje protokół diagnostyczny dotyczący: Liriomyza bryoniae, Liriomyza 
huidobrensis, Liriomyza sativae oraz Liriomyza trifolii. 
 
 
  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 2004 r. 
 
 
  Wprowadzenie 
 
  Obecnie w obrębie rodzaju Liriomyza jest wyróżnianych 376 gatunków (David Henshaw, 
informacja ustna, 2000), z których 136 występuje naturalnie w Europie (Seymour, 1994). Postaci 
dorosłe wszystkich gatunków wyglądają bardzo podobnie. Wszystkie są niewielkich rozmiarów (1–3 
mm długości) oraz wydają się czarno zabarwione, z jasnożółtą tarczką u większości gatunków.  
W związku z tym odróżnienie poszczególnych gatunków może być trudne. Szczegółowe badanie 
ukazuje istnienie niewielkich różnic w budowie zewnętrznej, takich jak: względna długość odcinków 
głównych żyłek skrzydła; obecność, umiejscowienie i rozmiar określonych szczecin lub też 
zabarwienie kutikuli w miejscach, z których wyrastają szczeciny, mogące zostać wykorzystane  
do odróżnienia gatunków. Jednakże zauważalna jest duża zmienność tych cech u gatunków 
polifagicznych. W konsekwencji tego, zakres zmienności tychże cech w obrębie wyżej wymienionych 
gatunków często pokrywa się ze sobą, co ogranicza ich przydatność w diagnostyce. 
  Cztery gatunki: Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae  
oraz Liriomyza trifolii są wymienione w Dyrektywie 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 (EU, 2000).  
L. bryoniae jest gatunkiem rodzimym w Europie. Pozostałe trzy pochodzą z Nowego Świata. 
Wszystkie są polifagicznymi szkodnikami upraw roślin ozdobnych i warzyw. Z uwagi  
na różnorodność środków fitosanitarnych stosowanych w przypadku wykrycia poszczególnych 
gatunków z rodzaju Liriomyza w materiale roślinnym, wymagane jest dokładne określenie gatunku. 
  W celu zidentyfikowania wyżej wymienionych gatunków diagnosta nie może ograniczyć się 
tylko do odróżniania ich od siebie, ale także powinien odróżniać je od naturalnie występujących 

                                                 
1 Ryciny w niniejszym standardzie oznaczone „Web Fig.” zostały opublikowane na stronie internetowej EPPO 
www.eppo.org. 
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gatunków z rodzaju Liriomyza (które często nie są szkodnikami). Skład zespołu tych naturalnie 
występujących gatunków zależy od miejsca w Europie. Nie istnieje żaden klucz, za pomocą którego 
można odróżnić każdy z czterech wyżej wymienionych gatunków od innych gatunków 
reprezentujących faunę europejską. 
  Niniejszy protokół prezentuje metodyki, z wykorzystaniem których może zostać potwierdzona 
identyfikacja wymienionych wyżej czterech gatunków, nawet kiedy materiał dostępny do badania 
zawiera larwy lub puparia (Ryc. 1), czy też postaci dorosłe (Ryc. 2). Ponieważ larwy i puparia 
posiadają niewiele odróżniających cech morfologicznych, zaleca się zastosowanie elektroforezy 
izozymów (Dodatek I) oraz metody PCR-RFLP (Dodatek III) jako dodatkowych metod identyfikacji. 
Metoda PCR-RFLP może być wykorzystana również do potwierdzenia badań morfologicznych postaci 
dorosłych lub okazów uszkodzonych. Inny gatunek, L. strigata (Meigen, 1830), jest pospolitym 
polifagicznym szkodnikiem występującym naturalnie w Europie. Gatunek ten został włączony  
do niniejszego protokołu w związku z tym, że czasami bywa szkodnikiem o małym znaczeniu oraz 
może być znaleziony w bezpośredniej bliskości miejsca występowania czterech wyżej wymienionych 
gatunków. Gatunkiem, który wykazuje bliski związek z L. huidobrensis, określony na podstawie 
budowy aparatu kopulacyjnego samca (Spencer, 1990), jest L. cocculi (Frick, 1953), gatunek 
występujący na Hawajach. Jednakże posiada on czarną tarczkę, co jest cechą, która może wystąpić  
z małym prawdopodobieństwem u gatunków z Europy, lub też może wystąpić u gatunków związanych 
z przesyłkami importowanymi i nie będzie poddana dalszej dyskusji. 
 
 
  Tożsamość 
 
Nazwa: Liriomyza bryoniae (Kaltenbach, 1858) 
Synonimy: Agromyza bryoniae (Kaltenbach, 1858); Liriomyza solani (Hering, 1927), Liriomyza 
citrulli  (Rohdendorf, 1950) 
Stanowisko taksonomiczne: Insecta: Diptera: Agromyzidae 
Kod komputerowy EPPO: LIRIBO 
Kategoria fitosanitarna: 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/B 
 
Nazwa: Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926)2 
Synonimy: Agromyza huidobrensis (Blanchard, 1926); Liriomyza cucumifoliae (Blanchard, 1938), 
Liriomyza langei (Frick, 1951), Liriomyza dianthi (Frick, 1958) 
Stanowisko taksonomiczne: Insecta: Diptera: Agromyzidae 
Kod komputerowy EPPO: LIRIHU 
Kategoria fitosanitarna: lista A2 EPPO: nr 152, 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: 
II/A2 
                                                 
2 Ostatnio zaproponowano, aby L. huidobrensis traktować jako kompleks dwóch gatunków kryptycznych. Stało się  
to możliwe dzięki badaniu określonych sekwencji genomu mitochondrialnego i genomu jądra komórkowego (Scheffer, 
2000; Scheffer & Lewis, 2001). W stosunku do populacji północnoamerykańskich stosuje się nazwę Liriomyza langei,  
a w stosunku do populacji środkowo- i południowoamerykańskich nazwę L. huidobrensis. Wszystkie znalezione populacje 
inwazyjne, jak to określono, należą do gatunku L. huidobrensis. L. huidobrensis oraz L. langei nie mogą zostać odróżnione 
na podstawie budowy morfologicznej, ale został opublikowany protokół opisujący ich odróżnianie metodą PCR-RFLP 
(Scheffer i in., 2001). Oba taksony można odróżnić tylko poprzez zastosowanie tej metody, L. bryonie może być fałszywie 
identyfikowana jako L. huidobrensis. Autorzy nie przedstawiają komentarza dotyczącego innych gatunków,  
takich jak L. strigata. Wskazują także, iż potencjalnie, użyte startery mogą wywoływać amplifikację DNA parazytoidów  
i w związku z tym poleca się ograniczenie zastosowania protokołu do materiału w formie postaci dorosłych. Dla celów 
niniejszego standardu nazwa L. huidobrensis będzie stosowana w odniesieniu do wszystkich gatunków z populacji 
pochodzących z obu Ameryk, które obecnie nie mogą być odróżnione na podstawie budowy morfologicznej. 
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Nazwa: Liriomyza sativae (Blanchard, 1938) 
Synonimy: Liriomyza pullata (Frick, 1952), Liriomyza canomarginis (Frick, 1952), Liriomyza 
minutiseta (Frick, 1952), Liriomyza propepusilla (Frost, 1954), Liriomyza munda (Frick, 1957), 
Lriomyza guytona (Freeman, 1958) 
Stanowisko taksonomiczne: Insecta: Diptera: Agromyzidae 
Kod komputerowy EPPO: LIRISA 
Kategoria fitosanitarna: lista A1 EPPO: nr 152, 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 
 
Nazwa: Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) 
Synonimy: Liriomyza allivora (Frick, 1955) 
Stanowisko taksonomiczne: Insecta: Diptera: Agromyzidae 
Kod komputerowy EPPO: LIRITR 
Kategoria fitosanitarna: lista A2 EPPO: nr 131, 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: 
II/A2 
 
 

Wykrywanie  
 
 Uszkodzenia roślin 
 
 Pierwszym, najbardziej oczywistym znakiem obecności miniarek z rodzaju Liriomyza  
są punkty żerowania i miny w liściach. Pozostają one nienaruszone oraz stosunkowo mało zmienione 
przez okres tygodni. Układ miny często jest uważany za niezawodną wskazówkę przy identyfikacji 
gatunku miniarek, które nie mają znaczenia gospodarczego (kiedy w większości takich przypadków 
gatunek wykazuje preferencje w wyborze rośliny żywicielskiej). Jednakże w przypadku gatunków 
polifagicznych układ miny jest warunkowany przez gatunek rośliny żywicielskiej, stan fizyczny  
i kondycję fizjologiczną każdego liścia oraz przez liczbę larw żerujących w tym samym liściu.  
Ten szeroki zakres zmienności oznacza, że identyfikacja gatunku miniarki tylko na podstawie kształtu 
miny powinna być traktowana z ostrożnością. 
 
 

Punkty żerowania 
 
 Punkty żerowania miniarek z rodzaju Liriomzya są okrągłe i zazwyczaj osiągają średnicę  
ok. 0,2 mm. Wyglądają jak białe plamki na górnej powierzchni liścia. Wygląd punktów żerowania  
u poszczególnych gatunków nie różni się, również ich układ nie może być użyty do odróżnienia 
gatunku miniarki. 
 
 
 Miny na li ściach 
 
 Larwy żerują głównie w górnej części liścia, wyjadając miękisz palisadowy. Miny zwykle  
są barwy brudno białej, ze ścieżkami z odchodów, które wyglądają jak przerywana czarna linia 
przebiegająca wzdłuż miny. Powtórnie wykonane zwinięcie miny na tym samym małym fragmencie 
liścia będzie często skutkowało odbarwieniem miny, uwidaczniając się w postaci obszarów mokrych  
i czarnych lub suchych i zbrązowiałych, zwykle jako wynik reakcji rośliny na obecność miniarek. 
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Typowy wygląd min (Ryc. 9 i 10) poszczególnych gatunków jest następujący: 
 

− mina ciasno zwinięta, prawie placowata – L. trifolii , 
− mina luźniejsza, nieregularnie serpentynowata – L. bryoniae i L. sativae,  
− mina nieregularnie serpentynowata, z tendencją do zawierania się w obszarze 

ograniczonym przez żyłki w obrębie części liścia oraz przebiegająca faliście pomiędzy 
górną i dolną stroną liścia – L. huidobrensis, 

− mina przebiegająca wzdłuż głównej żyłki w kierunku (czasami do wnętrza) ogonka 
 – L. strigata. 

 
Larwy opuszczają w pełni rozwiniętą minę w celu przepoczwarczenia (co zazwyczaj  

ma miejsce w glebie, czasami na powierzchni liścia). Otwór wyjściowy przyjmuje charakterystyczny 
kształt półkolistej szczeliny. 

Miny innych gatunków miniarek mogą wyglądać podobnie do min opisanych powyżej. Tym 
niemniej, punkty żerowania oraz miny Chromatomyia syngenesiae mogą być zwykle odróżnione  
od opisanych powyżej (Ryc. 11 (Web Fig.)). Punkty żerowania Ch. syngenesiae są większe (do 1,0 
mm średnicy) i wyraźnie owalnego kształtu. Miny wydają się jaśniejsze, są jednolicie białe,  
w niewielkim stopniu zwinięte, odchody wyglądają jak wyraźnie rozdzielone od siebie czarne kropki. 
podobnie jak w przypadku L. huidobrensis, miny mogą przebiegać faliście pomiędzy górną i dolną 
powierzchnią liścia. Larwa Ch. syngenesiae i Ch. horticola przepoczwarczają się wewnątrz miny,  
ich przednie przetchlinki zwykle wystają na zewnątrz dolnej powierzchni liścia.  
 
 

Identyfikacja rodziny i rodzaju 
 

Terminologia z morfologii użyta w niniejszym protokole opiera się na użytej przez McAlpine  
i in. (1981). 
 
 

Rodzina: Agromzyidae 
 

Miniarki z rodziny Agromyzidae są niewielkimi muchówkami, których larwy minują liście, 
drążą korytarze w łodygach lub tworzą galasy. 
 

Opis formalny (postaci dorosłej) 
 

Poniższa kombinacja cech (Ryc. 3 (Web Fig.)), które charakteryzują rodzinę Agromzyidae, jest 
przedstawiona za Henning (1958) (co jest cytowane przez Spencer, 1987). Wibrysy obecne, obecne 
szczeciny czołowe 1–7, nieciągłość kostalna obecna na wierzchołku żyłki S.C., komórka cup mała, 
żyłka A1 nie osiąga krawędzi skrzydła; skleryty pregenitalne samca z prostym (złączonym) 
kompleksem tergalnym (tergity 6–8) z tylko dwoma przetchlinkami pomiędzy tergitem 5 i segmentem 
genitalnym; wierzchołkowa część segmentu odwłokowego 7 u samic przyjmuje kształt bańkowato 
rozszerzonego pierścienia. 

 
Rozpoznawanie praktyczne (oparte na stadiach larwalnych) 

 
Miniarki z rodziny Agromyzidae są w praktyce nierozpoznawalne z uwagi na to, że ich larwy 

żerują w żywej tkance roślin (trzy czwarte z nich minuje liście). Istnieją inne gatunki minujące  
z innych rodzin muchówek. Larwy miniarek z rodziny Agromyzidae, typowo, są kształtu 
cylindrycznego, zwężające się spiczasto w części przedniej; z wypukłościami na których  
są umieszczone przednie i tylne przetchlinki, przetchlinki przednie umiejscowione na grzbietowej 
stronie przedtułowia, tylne bezpośrednio na tylnym końcu ciała; widoczny, silnie zesklerotyzowany 
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aparat głowowo-gardzielowy, żuwaczki w osi podłużnej ułożone ukośnie lub pod katem prostym  
w stosunku do pozostałej części aparatu głowowo-gardzielowego oraz zazwyczaj zaopatrzone w dwie 
pary, lub więcej, zębów tej samej wielkości, skierowanych ku przodowi, skrzydełka brzuszne 
(„ramiona” skierowane ku tyłowi) zazwyczaj krótsze od grzbietowych. W celu porównania informacji 
dotyczących morfologii i biologii stadiów niedoskonałych miniarek z rodziny Agromyzidae wraz  
z obszerną bibliografią i ilustracjami aparatów głowowo-gardzielowych i tylnych przetchlinek wielu 
gatunków skorzystać z publikacji Ferrar (1987). 
 
 

Rodzaj: Liriomyza 
 

Opis formalny (postaci dorosłej) 
 

Muchówki małe, 1–3 mm długości, szczeciny czołowo-orbitalne pochylone; zwykle  
z ciemnym obszarem preskutellum tego samego obszaru co tarcza, rzadko żółtym; tarczka żółta  
u większości gatunków, rzadko ciemna; żeberko rozciąga się do żyłki M1; komórka dyskoidalna mała, 
skrzyżowanie żyłek dm-cu obecne u większości gatunków; u samców obecny narząd strydulacyjny 
(„skrobak”, schitynizowany prążek na tylnym udzie oraz „pilnik”, rząd słabo schitynizowanych łusek 
na błonie pomiędzy tergitami i sternitami odwłoka). 
 

Rozpoznawanie praktyczne 
 

Gatunki o znaczeniu ekonomicznym opisywane w niniejszym protokole są w większości 
zabarwione czarno z żółtym czołem oraz jasno żółtą tarczką. Odnóża zmiennie żółte. Posiadają 
typowe dla rodzaju użyłkowanie skrzydeł (Ryc. 4 (Web Fig.)). 
 

Naturalne grupy gatunków 
 

Gatunki z rodzaju Liriomzya opisane w niniejszym protokole są podzielone w oparciu  
o budowę aparatów kopulacyjnych samców, ubarwienie oraz budowę tylnych przetchlinek larwy  
na dwie różne grupy naturalne. Jednakże cechy zewnętrzne postaci dorosłych przydatne  
do identyfikacji (Tabela 1), szczególnie te oparte na ubarwieniu, nie rozkładają się bez nakładania się 
w tym grupowaniu: grupa 1 (L. bryoniae, L. huidobrensis, L. strigata, L. cocculi), grupa 2 (L. sativae, 
L. trifolii ). 
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Tabela 1. Cechy morfologiczne postaci dorosłych muchówek z rodzaju Liriomyza. 
 
 distiphallus szczeciny ciemieniowe  

(Ryc. 3 (Web Fig.)) 
 

anepisternum  
(Ryc. 3 (Web Fig.)) 

żyłka Cu1A 
(Ryc. 4 (Web Fig.)) 

L. bryoniae dwa kuliste 
rozszerzenia w części 
dystalnej, ich krawędź 
okrągła 
 

obydwie na żółtym tle w przeważającej części 
żółte z czarną, małą 
plamą z przodu dolnej 
krawędzi 
 

odcinek a dwa razy 
dłuższy od odcinka b 

L. huidobrensis dwa kuliste 
rozszerzenia w części 
dystalnej, stykające się 
ze sobą tylko na 
krawędziach 
 

obydwie na czarnym tle żółte z różnej 
wielkości czarną 
plamą, zazwyczaj 
zajmującą 3/4 
powierzchni, licząc od 
dołu 
 

odcinek a 2–2,5 raza 
dłuższy od odcinka b 

L. sativae jedno kuliste 
rozszerzenie w części 
dystalnej, z delikatnym 
zwężeniem pomiędzy 
górną a dolną częścią 
 

zewnętrzna szczecina na 
tle czarnym, które może 
dosięgać szczeciny 
wewnętrznej, 
lub szczecina wewnętrzna 
na tle żółtym 
 

w przeważającej części 
żółte, z ciemną plamą 
różnej wielkości, 
począwszy od małego 
paska wzdłuż dolnego 
brzegu, aż do 
wydłużonej plamy 
zajmującej dolną 
krawędź, 
rozszerzającej się 
silnie wzdłuż przedniej 
krawędzi i nieznacznie 
wzdłuż krawędzi tylnej 
 

odcinek a 3–4 razy 
dłuższy od odcinka b 
 

L. strigata dwa kuliste 
rozszerzenia w części 
dystalnej, stykające się 
ze sobą na odcinku od 
krawędzi do podstawy 
 

co najmniej zewnętrzna 
szczecina na tle czarnym 

żółte z czarną 
wydłużoną plamą 
mogącą zanikać w 
dolnej połowie 

odcinek a 2–2,5 raza 
dłuższy od odcinka b 

L. trifolii jedno kuliste 
rozszerzenie z dobrze 
zaznaczonym 
zwężeniem pomiędzy 
dolną a górną częścią 
 

obydwie na żółtym tle żółte z małą 
czarnoszarą plamą z 
przodu dolnej 
krawędzi 

odcinek a 3–4 razy 
dłuższy od odcinka b 
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 trzeci człon 

czułka 
 

czoło  
i płytka orbitalna 
 

udo mesonotum długość skrzydła 

L. bryoniae mały, żółty 
 

czoło jasnożółte, 
płytka orbitalna nieco 
ciemniejsza 
 

jasnożółte  
ze słabym 
brązowawym 
prążkowaniem 
 

czarne, w dużej 
mierze 
połyskujące  
ale z wyraźnym 
matowym rzutem 
 

1,75 – 2,10 mm 

L. huidobrensis nieco większy, 
niż u pozostałych 
gatunków, zwykle 
ciemniejszy 
 

czoło żółte, 
generalnie bardziej 
pomarańczowe, niż 
jasnocytrynowożółte; 
co najmniej górna 
część płytki 
orbitalnej nieco 
ciemniejsza, niż 
dolna 
 

żółte, 
przyciemnione  
w różnych 
częściach,  
z czarnym 
prążkowaniem 
 

czarne, matowe 1,70 – 2,25 mm 
 

L. sativae mały, żółty 
 

czoło i płytka 
orbitalna jasnożółte 
 

jasnożółte czarne, lśniące 1,30 – 1,70 mm 

L. strigata mały, żółty 
 

czoło i płytka 
orbitalna żółte 
 

żółte ze słabym 
brązowawym 
prążkowaniem 
 

czarne, lśniące 
ale lekko 
zmatowione 
 

1,80 – 2,10 mm 

L. trifolii mały, żółty 
 

czoło i płytka 
orbitalna żółte 
 

żółte, 
sporadycznie  
z delikatnym 
brązowawym 
prążkowaniem 
 

czarne, matowe  
z szarym rzutem 

1,30 – 1,70 mm 

 
Informacje, z wyjątkiem dotyczących distiphallus, zgodnie ze Spencer (1973, 1976). 
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Ryc. 1. Zastosowanie protokołu w stosunku do larw i pupariów. 
 
(LB – L. bryoniae, LH – L. huidobrensis, LT – L. trifolii , LS – L. sativae, LSt – L. strigata) 
 
* Metoda PCR-RFLP jest metoda alternatywną, która może być zastosowana bez względu na stan 
okazu. Może być również użyta do potwierdzenia badań opartych na analizie cech morfologicznych 
postaci dorosłych. 

badanie budowy morfologicznej  
pod małym powiększeniem 

mikroskopu stereoskopowego 

miniarka wykryta  
w próbce materiału roślinnego 

badanie uszkodzeń roślin pod małym 
powiększeniem mikroskopu  

podejrzenie wystąpienia  
miniarki z rodzaju Liriomyza 

pewne wykluczenie wystąpienia  
miniarki z rodzaju Liriomyza 

obecność larw i/lub pupariów brak larw i/lub pupariów 

uszkodzenia roślin, dane o roślinie żywicielskiej, 
budowie morfologicznej (jeśli nie jest to  

rodzaj Liriomyza) itp. mogą wskazać gatunek 
 

* obecność żywych  
larw i/lub pupariów 

 

* obecność martwych  
larw i/lub pupariów 

 

* obecność tylko okazów 
zdegradowanych 

 

zgodne  
z opisem grupy 

gatunków 1 

zgodne 
z opisem grupy 

gatunków 2 

obecność 
gatunków  
z obu grup 

 

zgodne  
z opisem grupy 

gatunków 1 

zgodne 
z opisem grupy 

gatunków 2 

elektroforeza, protokół B elektroforeza, protokół A 

LSt LB LH LT LS inny gatunek  
lub okaz spasożytowany 

dane o uszkodzeniach roślin, 
roślinach żywicielskich itp.  

mogą wskazać gatunek 

zgodność cech morfologicznych, 
uszkodzenia roślin  

oraz wyników elektroforezy 

Tak 

Nie  

potwierdzona identyfikacja gatunku 

dane o uszkodzeniach roślin, 
roślinach żywicielskich itp.  

mogą wskazać gatunek 
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Ryc. 2. Zastosowanie protokołu w stosunku do postaci dorosłych. 
 
(LB – L. bryoniae, LH – L. huidobrensis, LT – L. trifolii , LS – L. sativae, LSt – L. strigata) 

postaci dorosłe muchówek,  
których cechy pasują do opisu 

rodzaju Liriomyza 

wypreparowanie  
aparatu kopulacyjnego 

analiza zewnętrznych  
cech morfologicznych 

samiec 

zgodność z opisem  
jednego z ważnych 

gospodarczo gatunków 
 

brak zgodności z opisem 
jakiegokolwiek z ważnych 

gospodarczo gatunków 
 

LSt LB LH LT 

Nie 

zgodność budowy morfologicznej  
i budowy aparatu kopulacyjnego 

Tak 

potwierdzona identyfikacja gatunku 

badanie w laboratorium  
pod małym powiększeniem 

mikroskopu stereoskopowego 

samica 

analiza zewnętrznych  
cech morfologicznych 

dane pomocnicze  
(np. odłowione w szklarni, 

roślina żywicielska) 
sugerują gatunki ważne 

gospodarczo 
Tak 

LS inny gatunek 

odwołać się do kluczy analiza budowy  
aparatu kopulacyjnego  

pod dużym powiększeniem 
stosownego mikroskopu optycznego 

podejrzenie  
o przynależność  

do ważnego 
gospodarczo gatunku  
z rodzaju Liriomyza 

odwołać się ponadto  
do kluczy opartych o rozmieszczenie 

geograficzne, jeśli ma to zastosowanie 

Nie/brak pewności 
rozważyć możliwość 

zniekształcenia aparatu 
kopulacyjnego w trakcie 

preparowania lub wystąpienie 
skrajnej zmienność w budowie 

morfologicznej muchówki 
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Identyfikacja ró żnych stadiów rozwojowych 
 
 Jaja 
 
 Jaja są składane do w tkance liści. Są białe, kształtu owalnego, około 0,25 mm długości.  
Nie jest możliwa identyfikacja, ani rodzaju, ani gatunku. 
 
 Larwy i poczwarki 
 
 Istnieją trzy stadia larwalne, które żerują drążąc korytarze w tkance liści. Świeżo wylęgłe larwy 
są długości około 0,5 mm, a w pełni wyrośnięte osiągają 3,0 mm. Ogólnie są budowy typowej dla 
miniarek z rodziny Agromyzidae (patrz powyżej oraz ryc. 12a (Web Fig.)). Puparia kształtu owalnego, 
długości około 2,0 mm, nieznacznie spłaszczone brzusznie, z wystającymi przednimi i tylnymi 
przetchlinkami. W praktyce, w przypadku larw i pupariów, dwie naturalne grupy gatunków mogą być 
odróżnione od siebie na podstawie budowy morfologicznej, ale nie jest możliwa identyfikacja 
gatunków w obrębie grup. Identyfikacja gatunku wymaga zastosowania elektroforezy (patrz Dodatek 
I) lub metody PCR-RFLP (Dodatek III). 
 
 Grupa 1 
 
 Larwy są zabarwione kremowo, ale u w pełni wyrośniętych rozwija się żółtopomarańczowy 
pas po grzbietowej stronie przedniej części ciała, który może rozciągać się bocznie dochodząc  
do brzusznej strony ciała. Każda tylna przetchlinka składa się z eliptycznego rozszerzenie z  porami 
umieszczonymi na jego krawędzi (Ryc. 12b (Web Fig.)). Rozpoznanie ilości porów może być trudne. 
Według Spencer (1973) ta ilość wynosi u: L. bryoniae 7–12 porów, L. huidobrensis około 6–9 porów, 
L. strigata 10–12 porów. Puparia przyjmują zróżnicowane ubarwienie, od barwy żółtopomarańczowej 
do ciemno brązowej, ale nie tylko, również jaśniejsze. Zabarwienie pupariów  
L. huidobrensis przeważnie zbliża się do barwy antracytu. Kształt przetchlinek larwy jest zachowany  
u puparium, aczkolwiek pory są mniej wyraźnie dostrzegalne. 
 
 Grupa 2 
 
 Larwy są półprzeźroczyste po opuszczeniu jaj, później stają się żółtopomarańczowe. Każda 
tylna przetchlinka przyjmuje kształt trójkąta z wyciągniętymi wierzchołkami, zaopatrzona w trzy pory, 
każdy umieszczony na wyraźnie zaznaczonym występie, dwie zewnętrzne są wydłużone (Ryc. 12c 
(Web Fig.)). Puparia są barwy żółtopomarańczowej, czasami ciemniejsze, złocistobrązowe. Również 
w tym przypadku kształt przetchlinek larwy jest zachowany u puparium, ale szczegóły budowy  
są mniej widoczne. 
 
 Postaci dorosłe 
 

Cechy budowy zewnętrznej 
 
 Ważne cechy morfologiczne zostały przedstawione w tabeli 1. Klucze oparte o cechy 
morfologiczne, opisy gatunków oraz ilustracje, na których przedstawione jest prącie wielu 
europejskich gatunków z rodzaju Liriomyza (i innych gatunków z rodziny Agromyzidae) przedstawia 
Spencer (1972, 1976). Opisy gatunków z całego świata oraz dotyczące ich ilustracje, włączając 
gatunki ważne gospodarczo przedstawia Spencer (1973, 1990). 
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Identyfikacja oparta na budowie disiphallus 
 
 Distiphallus jest końcową częścią prącia (narząd kopulacyjny, część genitaliów samca)  
(Ryc. 14a, d; 18 (tablica 1) (Web Figs). Jego trójwymiarowa struktura ma duże znaczenie  
w diagnostyce. W rzeczywistości, distiphallus wykazuje jedną cechę charakterystyczną, po której 
wszystkie pięć gatunków może zostać niezawodnie zidentyfikowane. Innymi słowy, wszystkie inne 
gatunki z rodzaju Liriomyza, włączając te nie dyskutowane w niniejszym protokole, mogą zostać 
wyeliminowane. 

Distiphallus jest bardzo małą, delikatną strukturą otoczoną błonami wymagającą ostrożnego 
wypreparowania i dalszego badania pod dużym powiększeniem mikroskopu. Struktura distphallus 
pozwala na wydzielenie dwóch grup: grupy 1, u której występują dwa kuliste rozszerzenia w części 
dystalnej, jedno obok drugiego (Ryc. 14b (Web Fig.)); grupy 2, u której obecne jest tylko jedno kuliste 
rozszerzenie z poprzecznym zwężeniem dzielącym je wyraźnie na część dolną i górną (Ryc. 14c (Web 
Fig.)). Określenie pięciu gatunków na podstawie budowy distiphallus zostało opisane w Dodatku II. 
Krótkie podsumowanie opisów pięciu gatunków jest przedstawione poniżej. 
 
 Grupa 1 – distiphallus z dwoma kulistymi rozszerzeniami w części dystalnej 
 
L. bryoniae: krawędź rozszerzenia distiphallus okrągła; muchówka stosunkowo żółto zabarwiona, 
średniej wielkości z obiema szczecinami ciemieniowymi na żółtym tle. 
L. huidobrensis: rozszerzenia distiphallus stykają się ze sobą tylko przy krawędziach; muchówki 
większe i ciemniej ubarwione z obiema szczecinami ciemieniowymi na czarnym tle, które rozciąga się 
wzdłuż górnej części pierścieni orbitalnych; trzeci człon czułka zazwyczaj przyciemniony. 
L. strigata: rozszerzenia distiphallus stykają się ze sobą na całej ich długości; muchówki wielkości 
średniej do dużych, umiarkowanie ciemne z co najmniej zewnętrzną szczeciną ciemieniową  
na czarnym tle. 
 
 Grupa 2 – distiphallus z jednym kulistym rozszerzeniem w części dystalnej 
 
L. sativae: delikatne poprzeczne zwężenie rozszerzenia distiphallus; muchówki mniejsze, 
umiarkowanie ciemno zabarwione z co najmniej zewnętrzną szczeciną ciemieniową na ciemnym tle; 
odcinek a żyłki Cu1A stosunkowo dłuższy w stosunku do odcinka b, w większym stopniu, niż ma to 
miejsce u gatunków z grupy 1. 
L. trifolii: poprzeczne zwężenie rozszerzenia distiphallus dobrze zaznaczone; muchówki mniejsze, 
umiarkowanie żółto zabarwione z obiema szczecinami ciemieniowymi na żółtym tle; odcinek a żyłki 
Cu1A stosunkowo dłuższy w stosunku do odcinka b, w większym stopniu, niż ma to miejsce  
u gatunków z grupy 1. 
 
 

Sprawozdawczość i dokumentacja 
 
 Przewodnik dotyczący sprawozdawczości i dokumentacji jest zawarty w Standardzie EPPO 
PM7/ – (w przygotowaniu). 
 
 
 Informacje dodatkowe 
 

Dodatkowe informacje dotyczące opisanego organizmu można uzyskać: D. W. Collins, Central 
Science Laboratory, Sand Hutton, York YO41 1LZ (Wielka Brytania), e-mail: 
dom.collins@csl.gov.uk. 
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Podziękowania  
 

Niniejszy protokół został sporządzony oryginalnie przez D. W. Collins, Central Science 
Laboratory, York (Wielka Brytania), e-mail: dom.collins@csl.gov.uk. Wiele ilustracji w niniejszym 
protokole jest opartych na oryginałach opracowanych przez Paula Seymour, niegdyś z Central Science 
Laboratory, Wielka Brytania. Paul Seymour dostarczył wszystkich fotografii paratów kopulacyjnych 
muchówek z rodzaju Liriomyza. Protokół dotyczący metody PCR-RFLP został opracowany przez 
Lindę Kox, Służba Ochrony Roślin, Wageningen (Holandia). 
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Dodatek I 
 

Elektroforetyczna identyfikacja larw i pupariów do gatunku 
 
 Zastosowanie elektroforezy allozymów do identyfikacji stadiów niedoskonałych wybranych 
gatunków z rodzaju Liriomyza zostało opracowane przez Menken i Ulenberg (1983, 1986), 
metodologia została ulepszona pod względem technologicznym przez Oudman (1992), protokoły 
zostały udoskonalone przez Oudman i in. (1995) oraz Collins (1996).  
Protokół A – opracowanie przeprowadzone w oparciu o Oudman i in. (1995) oraz protokół  
B – Collins (1996), powinny być stosowane zależnie od udzielonych odpowiedzi na poprzedzających 
etapach identyfikacji.  

Schemat kolejnych etapów niniejszej procedury został przedstawiony na ryc. 1. 
 W protokole A zastosowane zostały trzy izoenzymy w celu odróżnienia czterech gatunków:  
L. bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae oraz L. trifolii. Protokół B pozwala na wydzielenie trzech 
gatunków L. bryoniae, L. huidobrensis oraz L. strigata w naturalną grupę 1. Oba protokoły pozwalają 
na odrzucenie gatunków Chromatomyia horticola i Ch. syngenesiae oraz uwzględniają możliwy 
wpływ obecności endopasożyta Dacnusa sibirica Telenga4 na uzyskiwane wyniki nieprawidłowe. 

Interpretacja wzoru pasków z nieznanej próbki badanej próbki wymaga porównania ze znanym 
wzorcem, zazwyczaj z okazem L. bryoniae pobranym z hodowli laboratoryjnej. 
 
 

Wyposażenie 
 
 Aparatura użyta do przygotowania próbki oraz przeprowadzenia rozdziału elektroforetycznego 
produkowana jest przez firmę Helena Laboratories (Beaumont, US). Podstawowymi wymaganymi 
elementami są: komora elektroforetyczna (nr kat. 1283), paski papierowe (nr kat. 5081) oraz zestaw 
do nakładania (nr kat. 4093) złożony z aplikatora z 12 mikrokońcówkami, płytki na próbki oraz 

                                                 
4 Okazy muchówek z rodzaju Liriomyza  są przedmiotem ataku pasożytniczych błonkówek, w związku z czym wynik 
elektroforezy żywiciela, w postaci rozkładu pasków na żelu, może być zastąpiony wzorem pasków pochodzącym  
od parazytioda. Proces zastępowania nie jest natychmiastowy. Może być widoczna cała gama wzorów łączących elementy 
pochodzące od parazytoida i jego żywiciela (Collins, 1996). Nietypowy wzór pasków powinien być zatem traktowany  
z ostrożnością. W celu wyeliminowania możliwości powstania nietypowego lub (bardzo rzadko) błędnego wzoru pasków 
pochodzącego od jednego osobnika, najlepiej badaniu poddać co najmniej 2–3 okazy pochodzące z próbki. 
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podstawy na żel. Rozdział elektroforetyczny prowadzi się na prefabrykowanych płytkach Titan III  
z octanu celulozy (nr kat. 3024 lub 3033). 
 
 

Przechowywanie próbki 
 

Elektroforeza izozymów wymaga obecności enzymów aktywnych biochemicznie. Próbki 
powinny być świeże lub przechowywane w zamrażarce aż do momentu ich wyjęcia, tuż przed 
użyciem/badaniem. Próbki mogą być przechowywane przez kilka tygodni w plastikowych 
mikroprobówkach w temperaturze -20°C. Przechowywanie przez dłuższy czas powinno odbywać się 
w temperaturze -80°C. 
 
 

Przygotowanie żelu 
 
 Płytki octanu celulozy moczyć przez 20–30 min. w 800 ml roztworu buforu 25 mM Tris 
Glycine o pH 8,5, do którego dodano NADP (70 mg l-1) oraz MgCl2 (70 mg l-1). W protokole  
A wymagane są trzy żele, w protokole B – dwa żele. W celu przygotowania buforu do rozdziału 
należy odważyć 3,03 g Tris, 14,41 g glikolu, uzupełnić wodą destylowaną do objętości 1000 ml, dodać 
NADP (70 mg l-1) oraz MgCl2 (70 mg l-1). Bufor barwiący: 1,21 g Tris, 100 ml wody destylowanej,  
o pH 8,0 (doprowadzić za pomocą 1 M HCl). 
 
 
Tabela 2. Roztwory barwiące G6PDH, IDH, ME oraz PEP. 
 

Odczynnik (stok) G6PDH IDH ME PEP  

Tris-HCl, 0,1 M, pH 8,0 
 

0,6 0,6 0,6 0,6 ml 

NADP (2 mg ml-1) 
 

1,5 1,5 1,5 1,5 ml 

O-Dianisidine (4 mg ml-1) 
 

– – – 8,0 krople 

MgCl2 (20 mg ml-1) 
 

5,0 5,0 2,0 2,0 krople 

D-glucose-6-phosphate (20 mg ml-1) 
 

12,0 – – – krople 

DL-isocitric acid (100 mg ml-1) 
 

– 15,0 – – krople 

DL-malic acid (70 mg ml-1) 
 

– – 12,0 – krople 

Leu-Gly (suchy) 
 

– – – 10,0 mg 

MTT (10 mg ml-1) 
 

5,0 5,0 5,0 – krople 

PMS (10 mg ml-1) 
 

1,0 1,0 1,0 – krople 

Peroxidase (10 mg ml-1) 
 

– – – 5,0 krople 

l-amino acid oxidase (10 mg ml-1) 
 

– – – 5,0 krople 

Agar (16 mg ml-1) 
 

2,0 2,0 2,0 2,0 ml 

 
MTT = methyl thiazolyl blue, PMS = phenazine methosulphate 
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Przygotowanie próbki 
 
 Pojedyncze larwy lub puparia homogenizować w 10 µl roztworu NADP w mikroprobówce za 
pomocą plastikowej pałeczki do rozcierania, a następnie przenieść homogenat do studzienek płytki 
(protokół A) lub poddać homogenizacji w 5 µl roztworu NADP in situ w studzience płytki używając 
pipety pesterowskiej, której koniec został stopiony w wysokiej temperaturze (protokół B). Próbki 
wyjęte  
z zamrażarki powinny być przetrzymane w temperaturze poniżej 4°C (np. na lodzie) do momentu 
bezpośredniego wykorzystania. 
 
 

Elektroforeza 
 
 Każdy ze zbiorników komory elektroforetycznej wypełnić 100 ml roztworu 25 mM  
Tris Glycine o pH 8,5. Paski papierowe nasączyć tym roztworem i umieścić wzdłuż wewnętrznych 
ścianek zbiorników w ten sposób, aby jedna strona paska była zanurzona w zbiorniku z roztworem, a 
druga zwisała do sąsiadującej komory. Każdy żel wyjąć z roztworu buforu, osuszyć pomiędzy dwoma 
kawałkami bibuły filtracyjnej w celu pozbycia się nadmiaru płynu i ułożyć na podstawie 
wyrównującej. Homogenat nakładać z płytki na żel z za pomocą aplikatora. W celu zapewnienia 
wystarczającej ilości homogenatu w żelu, może być konieczne przeprowadzenie trzech do czterech 
nałożeń na jeden żel. Żel ułożyć na płycie komory elektroforetycznej, pomiędzy zbiornikami, tak aby 
stroną celulozową spoczywał na paskach papieru i miał z nimi właściwą styczność. 
 Protokół A: do żeli równocześnie doprowadzić napięcie 200 V (1 mA na żel) przez 18 min. 
Protokół B: do żeli początkowo równocześnie doprowadzić napięcie 200 V (1 mA na żel) przez  
18 min. Przerwać elektroforezę i zdjąć żel (barwienie w dehydrogenazie glukozo-6-fosforanowej), po 
czym po raz drugi podłączyć napięcie 200 V na dalsze 20 min. 
 
 

Barwienie 
 
 Schematy barwienia zasadniczo odzwierciedlają schematy zarysowane przez Hebert  
i Beaton (1989). Przygotować świeże roztwory barwiące ze stoków w czasie przebiegu elektroforezy. 
Należy zwrócić uwagę na to, że PMS oraz oksydaza L-aminokwasowa są odczynnikami 
światłoczułymi i powinny zostać dodane do właściwego roztworu barwiącego (tab. 2) bezpośrednio 
przed użyciem. Żele wyjąć z komory elektroforetycznej i ułożyć  
na plastikowej płytce. Roztwór barwiący wymieszać z około 2 ml rozpuszczonego agaru  
oraz delikatnie i równomiernie wylać na żel. Paski stają się widoczne zwykle po upływie 1–2 min., 
przy braku wyniku barwienia, może być ono prowadzone poprzez inkubację w ciemności  
w temperaturze 37°C do 45 min. Barwienie może zostać przerwane w dowolnym momencie poprzez 
umieszczenie płytki z żelem pokrytym agarem w 7% (v/v) roztworze kwasu octowego. 
 Protokół A: żele są barwione odpowiednio w dehydrogenazie glukozo-6-fosforanowej, 
G6PDH, dehydrogenazie izocytrynianowej, IDH lub kwasie jabłkowym (ME). Protokół B: pierwszy 
żel barwiony w G6PDH, drugi w PEP (peptydaza leucyna-glicyna). 
 
 
 Interpretacja układu pasków 
 
 Interpretację układu pasków prowadzić w oparciu o klucze biochemiczne zawarte w tabelach: 
3 i 4. 
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Tabela 3. Klucz do odróżniania gatunków z rodzaju Liriomyza w oparciu o elektroforezę allozymów: protokół A. 
Najpospolitszy fenotyp L. bryoniae dostrzegany na żelu jest użyty jako standard: G6PDH 25, IDH 18, ME 31/38 (ryc. 5). 
 
1. Pasek G6PDH szybszy, od paska standardu L. bryoniae. 

 
L. huidobrensis 

 Pasek G6PDH taki sam lub wolniejszy od paska standardu L. bryoniae. 
 

2 

2. Pasek IDH szybszy od paska standardu L. bryoniae*. 
 

L. sativae 

 Pasek IDH taki sam lub szybszy od paska standardu L. bryoniae. 
 

3 

3. Pasek ME wolniejszy od paska standardu L. bryoniae*. 
 

L. trifolii 

 Pasek ME taki sam od paska L. bryoniae (heterozygota) lub obecny tylko jeden pasek 
homozygoty L. bryoniae. 
 

L. bryoniae 

 
* u L. bryoniae występują również rzadkie allele, których paski są szybsze, od pasków standardu. Są one jednak ciągle  
w niewielkim stopniu wolniejsze, od paska L. bryoniae. 
 
 
Tabela 4. Klucz do odróżniania gatunków z rodzaju Liriomyza w oparciu o elektroforezę allozymów: protokół B. Patrz ryc. 
6–8. 
 
1. Pasek G6PDH szybszy, od paska standardu L. bryoniae. 

 
L. huidobrensis 

 Pasek G6PDH taki sam lub nieco wolniejszy od paska standardu L. bryoniae. 
 

2 

2. Obecny pasek PEP-1 (pasek przebywa do 15 mm, czasami dociera w pobliże katody). 
 

3 

 Pasek PEP-1 przesunięty, nieobecny albo jest z nim związane smużenie. 
 

4 

3. Pasek PEP-1 taki sam lub wolniejszy od paska standardu L. bryoniae. 
 

L. bryoniae 

 Pasek PEP-1 szybszy od paska standardu L. bryoniae (pomiędzy 10–15 mm). 
 

L. strigata 

4. Pasek PEP-1 przesunięty lub też słabo zaznaczony, umiejscowiony pomiędzy  
20–30 mm. 
 

L. trifolii , L. sativae, 
Ch. syngenesiae,  
Ch. horticola 
 

 Brak paska PEP-1 lub jest z nim związane smużenie. 
 

Spasożytowane przez 
D. sibirica 
 

 
 

Dodatek II 
 
 Identyfikacja gatunków z wykorzystaniem distiphallus 
 
 Schematyczne przedstawienie kolejnych etapów w niniejszej procedurze przedstawia ryc. 2. 
Distiphallus u samców muchówek z rodzaju Liriomyza jest bardzo małą, delikatną strukturą otoczoną 
błonami wymagającą ostrożnego wypreparowania i dalszego badania pod dużym powiększeniem 
mikroskopu. W celu potwierdzenia identyfikacji cechy budowy struktury distiphallus powinny być 
związane z wynikiem analizy zewnętrznych cech morfologicznych (tabela 1). 
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Określenie płci muchówek 
 
 U samca płaty epandrium są ciemne i omszone, nie tak silnie zesklerotyzowane jak u samicy, 
zakrzywione wokół i od spodu końca odwłoka w płaszczyźnie bocznej i brzusznej (ryc. 13a  
(Web Fig.)). Pomiędzy płatami widoczna jest szczelina, która w pełni otwarta jest trójkątna w zarysie  
i przez którą można dostrzec pozostałą część aparatu kopulacyjnego. Płaty wystają silnie poza ostatni 
tergit. U samicy, począwszy od 6. segmentu odwłokowego, pozostałe segmenty tworzą czarną, silnie 
zesklerotyzowaną rurkę, która wystaje poza tergit 6 (ryc. 13b (Web Fig.)), na końcu zaopatrzoną  
w okrągły otwór, dobrze widoczny patrząc od tyłu. Tergit 6 pokrywa nasadową połowę rurki od góry, 
jednak jest ona widoczna w płaszczyźnie bocznej i brzusznej. 
 
 

Preparowanie i analiza budowy distiphallus 
 
 Ostrożnie oddzielić odwłok od reszty ciała muchówki wykorzystując igły preparacyjne. Krótko 
przepłukać go w etanolu absolutnym, następnie umieścić w gotującym się 10% roztworze KOH  
(lub NaOH) i gotować przez 60–90 s. Przenieść materiał do lodowego kwasu octowego na 3 min. 
Wyjąć i osuszyć z resztek kwasu i przenieść do kropli płynu Heinz’a (lub podobnego płynu: Berlese’a 
lub Hoyer’a) umieszczonej na szkiełku podstawowym z łezką. Pod mikroskopem stereoskopowym 
ostrożnie wypreparować aparat kopulacyjny z okryw ciała i najbliższych otaczających go błon, 
używając cienkich igieł preparacyjnych (patrz ryc. 18 (tablica 1) (Web Fig.)). Pod mikroskopem 
optycznym (zalecane powiększenie: 400×), aparat kopulacyjny ułożyć z pomocą igieł preparacyjnych 
w płaszczyźnie bocznej. Zmienić pozycje aparatu kopulacyjnego w celu dokonania obserwacji 
distiphallus w płaszczyźnie brzusznej (również pod powiększeniem 400×). Wykorzystać klucz 
przedstawiony w tabeli 5 do identyfikacji gatunku. 
 
Tabela 5. Klucz do identyfikacji gatunków z rodzaju Liriomyza w oparciu o analize budowy distiphallus (do użycia w 
połączeniu z ryc 15 i rycinami tablicy 2 i 3). 
 
1. Jedno kuliste rozszerzenie w części dystalnej. 

 
2 

 Dwa kuliste rozszerzenia w części dystalnej. 
 

3 

2. Dobrze zaznaczone zwężenie pomiędzy częścią wierzchołkową i nasadową 
rozszerzenia, część nasadowa silnie zakrzywiona. 
 

L. trifolii 

 Zaznaczenie pomiędzy wierzchołkową i nasadową częścią rozszerzenia delikatne, część 
nasadowa nie jest silnie zakrzywiona. 
 

L. sativae 

3. Krawędzie rozszerzeń okrągłe (nie są wyciągnięte w płaszczyźnie przedniobrzusznej), 
równomiernie zesklerotyzowane. 
 

L. bryoniae 

 Krawędzie rozszerzeń spiralne (wyciągnięte w  płaszczyźnie przedniobrzusznej), silnie 
zesklerotyzowane w płaszczyźnie przedniobrzusznej. 
 

4 

4. Rozszerzenia stykające się ze sobą tylko na krawędziach. 
 

L. huidobrensis 

 Rozszerzenia stykające się ze sobą na odcinku od krawędzi do podstawy. 
 

L. strigata 
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Dodatek III 
 

Identyfikacja gatunków z rodzaju Liriomyza metodą PCR-RFLP 
 

Metoda oparta na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) prowadzącej do powielenia 
fragmentu genu oksydazy cytochromowej II (COII) o wielkości 790 bp wraz z następującą po niej 
reakcją RFLP (wykorzystującą polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych) została opracowana 
przez L. Kox (Służba Ochrony Roślin, Wageningen, Holandia). 
 
 

Ekstrakcja DNA 
 

Ekstrakcja DNA stosowana w odniesieniu do postaci dorosłych, pupariów lub larw opera się 
na ich rozdrobnieniu w buforze do lizy za pomocą mikrohomogenizatora. DNA jest ekstrahowane 
przy użyciu standardowych metod ekstrakcji DNA, np. High Pure PCR Template Preparation Kit 
(Roche Diagnosis, Almere Holandia) zgodnie z instrukcjami producenta zawartymi  
w protokole dotyczącym tkanek ssaków. DNA wymywa się 50 µl 10 mM Tris, pH 8,5. 
 
 

PCR 
 

Startery reakcji PCR (Simon i in., 1994): TL2-J-3037 (5’ ATGGCAGATTAGTGCAATGG-
3’)i TK-N-3785Lir (5’-GTT(A/T)AAGAGACCATT(A/G)CTTG-3’) hybrydyzujące odpowiednio  
z genami: tRNA leucyny oraz tRNA lizyny, obejmującymi gen mitochondrialnej oksydazy 
cytochromowej II (COII). Startery te nie są specyficzne wyłącznie dla gatunków z rodzaju Liriomyza. 
Powielają one również gen COII kilku innych rodzajów owadów. Starter TK-N-3785 został 
zoptymalizowany do Liriomyza. 50 µl mieszaniny reakcyjnej ma następujący skład: 0,6 µM każdego 
ze starterów, 200 µM dNTPs (Promega), 1 jednostka polimerazy HotStarTaq DNA (Qiagen), 5 µl 
bufor reakcyjny 10x (z 15 mM MgCl2), 1 µl DNA. Reakcja PCR przeprowadzana  w termocyklerze na 
płytki z 96 dołkami (np. PTC200, MJ-Research) w następujących parametrach: 15 min. w 95°C,  
35 cykli po 15 sek. w 94°C, 1 min. w 55°C, 45 sek. w 72°C, z końcowym wydłużaniem przez 10 min. 
w temp. w 72°C i nagłym schłodzeniem do temperatury pokojowej. Po amplifikacji, 5 µl produktów 
reakcji PCR poddaje się rozdziałowi elektroforetycznemu w 1,5% żelu agarozowym zgodnie z metodą 
standardową (Sambrook i in., 1989), wraz ze wzorcem wielkości DNA 100-bp umożliwiającym 
określenie wielkości produktów reakcji (np. wzorzec 100-bp MBI Fermentas). Produkty reakcji PCR 
są wizualizowane i fotografowane w świetle UV. 
 
 

Analiza RFLP 
 
 5 µl produktu PCR (bez dalszego oczyszczania) poddaje się odrębnemu trawieniu enzymami: 
DdeI, HinfI, SspI oraz TaqI zgodnie z instrukcjami producenta. Strawione produkty reakcji PCR 
poddaje się rozdziałowi elektroforetycznemu w 2% żelu agarozowym wraz z wzorcem wielkości 
DNA 100-bp DNA umożliwiającym określenie wielkości fragmentów, wizualizuje i fotografuje  
w świetle UV. 
 
 
 Interpretacja układu pr ążków 
 
 Wielkość fragmentów produktów reakcji PCR poddanych trawieniu enzymatycznemu 
przedstawia tabela 6. 
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Tabela 6. Wielkości fragmentów rozłożonych produktów PCR gatunków z rodzaju Liriomyza. 
 

Enzym 
restrykcyjny 

Wielkość fragmentów 

L. bryoniae L. huidobren-
sis 

L. sativae 
„USA”  

L. sativae 
„Asia”  

L. strigata L. trifolii 

DdeI 790 790 567 
223 
 

790 790 619 
171 

HinfI 421 
369 
 

421 
369 

421 
283 
27 
59 
 

421 
310 
59 

421 
342 
27 

421 
310 
59 

SspI 392 
326 
72 
 

399 
391 

399 
391 

717 
73 

399 
391 

391 
326 
73 

TaqI 486 
163 
111 
30 
 

306 
163 
159 
111 
30 
21 
 

306 
210 
163 
81 
30 

306 
210 
163 
81 
30 

267 
219 
141 
72 
67 

306 
163 
159 
141 (lub 111 
+30)a 
21 

 
a w odniesieniu do tego miejsca działania enzymu restrykcyjnego L. trifolii  jest niejednorodna 
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Ryc. 3. Schemat ogólny budowy zewnętrznej samca muchówki z rodzaju Liriomyza obrazujący cechy 
morfologiczne opisywane w niniejszym protokole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 4. Liriomyza sp., użyłkowanie skrzydła. 

śródplecze 

przedtarcza     tarcza 

szczecina ciemieniowa 

wew. 

zew. 

szczeciny czołowe 

czoło 

trzeci człon czułka wibrysa 
udo 

anepisternum 

pozycja organu strydulacyjnego 

tarczka 

tergit 6 

tergit 7 

płytka orbitalna 

szczecinki czołowe 

nieciągłość kostalna 

komórka  
dyskoidalna 
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Ryc. 5. Dodatek I, Protokół A. Wzór pasków elektroforetycznych: (a) G6PDH; (b) IDH; (c)  
(m – odcinek migracji homozygot w mm, % – udział procentowy genotypów we wszystkich próbkach 
wziętych razem, jeśli allele zostały tylko znalezione w heterozygotach odcinek migracji jest podany  
w nawiasie okrągłym. (str – L.strigata, bry – L. bryoniae, hui – L. huidobrensis, tri – L. trifolii ;  
sat – L. sativae)). Ryciny reprodukowane dzięki uprzejmości Służby Ochrony Roślin Holandii. 
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Ryc. 6. Dodatek I, Protokół B. Wzór pasków G6PDH. LH – Liriomyza huidobrensis, LB –  
L. bryoniae, LSt – L. strigata, LT – L. trifolii , CS – Chromatomyia syngenesiae, DS – Dacnusa 
sibirica. 
 

 
 
Ryc. 7. Dodatek I, Protokół B. PEP, zmienność fenotypowa L. strigata. LH – Liriomyza huidobrensis, 
LB – L. bryoniae, LSt – L. strigata. Uwaga: pierwsze stadium larwalne może nie wytworzyć pasków 
PEP-2. 

Paski PEP-2 

Paski PEP-1 
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Ryc. 9. Typowa charakterystyka min miniarek z Grupy 1 gatunków: (a) L. bryoniae,  
(b) L. huidobrensis, (c) L. strigata. 

mina luźna, 
nieregularnie 
zwinięta 

większa tendencja, niż 
u LH, do przecinania 
nerwacji 

uwaga – mina nie 
zawsze jest ograniczona 
przez żyłki  

preferowana 
lokalizacja to 
miejsce  
w pobliżu 
nasady liścia 

mina nieregularna, zwinięta, 
z tendencją do zawierania się 
pomiędzy żyłkami 

często przebiegająca 
faliście pomiędzy górną 
i dolną stroną liścia 

punkty żerowania 
wszystkich muchówek 
z rodzaju Liriomyza   
są okrągłe i małe 

mina przebiegająca 
typowo wzdłuż głównej 
żyłki, w kierunku ogonka, 
z małymi ślepymi 
odgałęzieniami 

miny na chwastach rosnących 
w i wokoło upraw  
pod osłonami pojawiają się 
najczęściej w końcu lata 

L. bryoniae L. huidobrensis 

L. strigata 
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Ryc. 10. Typowa charakterystyka min miniarek z Grupy 2 gatunków: (a) L. sativae, (b) L. trifolii . 
 
 

 
 
 
Ryc. 11. Typowa charakterystyka min Chromatomyia syngenesiae (uwaga: miny oraz punkty 
żerowania Ch. horticola mogą przyjmować wygląd pośredni miedzy minami i punktami żerowania 
Ch. syngensiae i L. huidobrensis. 

mina luźna, 
nieregularnie 
zwinięta 

 
mina ciasno 
zwinięta, 
często 
kończąca się 
placowato  

miny mają tendencję do 
występowania w górnej 
części liścia, daleko  
od ogonka 

L. sativae L. trifolii 

przepoczwarczenie w liściu na końcu miny (owalne w 
zarysie, lekko spłaszczone puparium, z dwoma 
„ząbkami” wystającymi na zewnątrz blaszki liściowej dla 
umożliwienia oddychania) 

mina ma tendencję do przyjmowania postaci 
bardziej wyrazistej i mniej zwinietej, niż  
u muchówek z rodzaju Liriomyza 

mina może przebiegać faliście pomiędzy 
górna i dolną stroną liścia 

punkty żerowania są owalne i większe, 
niż u muchówek z rodzaju Liriomyza 
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Ryc. 12. Stadia niedoskonałe muchówek z rodzaju Liriomyza: (a) w pełni wyrośnięta larwa;  
(b) przetchlinki tylne, Grupa 1 (larwa – z lewej, puparium – z prawej); (c) aparat głowowo-
gardzielowy; (d) tylne przetchlinki, Grupa 2 (larwa – z lewej, puparium – z prawej). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 13. Odwłok postaci dorosłych muchówek z rodzaju Liriomyza: (a) samiec, (b) samica. 
 

„pilnik” 

epandrium silnie zesklerotyzowana 
rurka 
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Ryc. 14. Ogólny schemat budowy aparatu kopulacyjnego samca muchówek z rodzaju Liriomyza:  
(a) kompleks genitalny; (b) distiphallus, Grupa 1; (c) distiphallus, Grupa 2; (d) części distiphallusa. 

apodema ejakulatora 

apodema edeagusa epandrium 

cercus hypandrium 

surstylus 

         distiphallus           mesophallus   basiphallus 

aedeagus 

parzyste 
rozszerzenie 

pojedyncze 
rozszerzenie  

z przewężeniem 
w części 
środkowej 

cierń 

przednio-brzuszny 
płatowaty występ 

krawędzi  
(krawędź spiralna) 

pierścień cierni 

krawędź (okrągła) 
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Ryc. 15. Ogólny schemat budowy distiphallusa kazdego gatunku, widok od strony grzbietowej (ciernie 
nie zostały przedstawione z prawej strony, a–c); (a) L. bryoniae, (b) L. huidobrensis, (c) L. strigata, 
(d) L. sativae, (e) L. trifolii . 
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Ryc. 16. Distiphallus pod 400× powiększeniem mikroskopu: 
 
(a) L. bryoniae, wierzchołek  (g) L. bryoniae, płaszczyzna grzbieto-brzuszna 
(b) L. huidobrensis, wierzchołek  (h) L. huidobrensis, płaszczyzna grzbieto-brzuszna 
(c) L. strigata, wierzchołek  (i) L strigata, płaszczyzna grzbieto-brzuszna 
(d) L. bryoniae, strona boczna  (j) L. bryoniae, płaszczyzna grzbieto-brzuszna (inna głębia, niż na fot. (g)) 
(e) L. huidobrensis, strona boczna  (k) L. huidobrensis, płaszczyzna grzbieto-brzuszna (inna głębia, niż na fot. (h)) 
(f) L. strigata, strona boczna 
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Ryc. 17. Distiphallus pod 400× powiększeniem mikroskopu: 
 
(a) L. sativae, wierzchołek  (d) L. bryoniae, strona boczna 
(b) L. trifolii , wierzchołek   (e) L. sativae, płaszczyzna grzbieto-brzuszna 
(c) L. sativae, strona boczna  (f) L. trifolii , płaszczyzna grzbieto-brzuszna 
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Ryc. 18. Kompleks genitalny (L.huidobrensis), widok z boku. 
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