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Metodyka pobierania prób na obecność   tarcznika morwowca 

(Pseudaulacaspis pentagona) z plantacji matecznych 

Prunus, Juglans i Ribes. 

 

 

 

1. Objawy uszkodzeń 

Tarcznik morwowiec występuje głównie na korze pędów, rzadziej na liściach.   

Powoduje zahamowanie wzrostu roślin oraz żółknięcie i opadanie liści. 

Tarczki samic tarcznika morwowca są długości 2,0-2,5 mm. białożółtawe, wypukłe z 

brązowawą wylinką larwalną na brzegu lub bliżej środka tarczki (Fot. 1). Ciało samicy 

o długości ok. 1 mm,  gruszkowate z zaznaczonymi segmentami odwłoka (Fot. 2).  

Fot. 1.Tarczki samic tarcznika morwowca Fot. 2. Samica  i  jaja tarcznika morwowca 

 

2. Termin pobierania próbek 

Próbki należy pobrać w okresie czerwiec – październik. 
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3. Sposób pobierania próbek 

 idąc po przekątnej pola (Rys. 1)  kwatery o powierzchni 0,5 ha, wyznaczyć  poletka 

długości 10 m. 

 z każdego poletka pobrać po 25 ulistnionych pędów  bocznych długości do 30 cm, 

 każdą próbkę złożoną ze 100 pędów, należy umieścić w osobnej torbie foliowej i 

szczelnie zamknąć, aby zabezpieczyć materiał roślinny przed wyschnięciem, 

 do każdej próbki dołączyć kartę informacyjną z danymi (patrz Tabela 1). Kartę 

należy umieścić w oddzielnej torebce, aby nie zamokła i włożyć ją do torby z 

pobraną próbką, 

 pobrane próbki przekazać do badań laboratoryjnych załączając także „Zlecenie na 

wykonanie badań laboratoryjnych”, którego formularz można pobrać ze strony 

internetowej  właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin 

i  nasiennictwa (www.piorin.gov.pl). 
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Rys. 1. Schemat pobierania próbek  

 

Uwaga: W przypadku nasadzeń na większym areale, należy pobrać pędy 

z proporcjonalnie większej liczby poletek wyznaczonych do badań.  
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4. Warunki przechowywania próbek 

Próbki należy przechowywać w lodówce lub w innym chłodnym, zacienionym miejscu 

o temperaturze poniżej 10°C, do momentu dostarczenia ich do laboratorium, jednak 

nie dłużej niż 2-3 dni od momentu pobrania z matecznika. 

Tabela 1. Karta informacyjna do pobranej próbki. 

Data pobrania próbki (dd mm rrrr)  

Dane producenta: 

 imię i nazwisko 

 adres kontaktowy 

 telefon 

 e-mail 

 

Adres plantacji  

Oznaczenie pola/kwatery z mapką 
(podanie współrzędnych GPS dla 
poszczególnych pól). 

 

Rodzaj uprawy/gatunek  

Inne informacje  

 

5. Metoda laboratoryjna oznaczania gatunku  

Identyfikację gatunkową należy wykonać przy użyciu mikroskopu świetlnego za pomocą 

dostępnych kluczy umożliwiających poprawną diagnostykę (Łabanowski, 2013). 
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