ZWALCZANIE...
ZWALCZANIE STONKI W KRAJACH UE

Młode larwy stonki ziemniaczanej (L2)

Spinosad należy do naturalnych substancji i jest produktem procesu fermentacji bakteryjnej bakterii Saccharopolyspora spinosa (Actinomycetes). Wykazuje działanie wgłębne na roślinach. Na owady działa kontaktowo i przede
wszystkim żołądkowo. Powoduje paraliż owada, który występuje już po kilku
godzinach od zastosowania. W Polsce stosowany jest głównie do zwalczania
szkodników w szklarniowych uprawach roślin ozdobnych (Biospin 120 SC)
oraz w sadach (SpinTor 240 SC, SpinTor 480 SC). Spinosad, zawarty w ilości
480g/l preparatu, jest stosowany w Niemczech w dawce 0,05 l/ha. Zabieg
jest skuteczny zarówno na stadia larwalne, jak i owady dorosłe. Wykazano,
że jedno opryskiwanie wykonane we wczesnym etapie pojawu szkodnika
zapewnia ochronę plantacji.
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Tabela 1. Wpływ preparatów na ograniczenie żerowania stonki ziemniaczanej oraz uzyskane plony

Kombinacja
Azadyrachtyna 25g s.a./ha
(2,5 l/ha NeemAzal-T/S)
B.t.t 60 g s.a./ha
(3 l/ha Novodor FC)
Spinosad 24 g s.a./ha
(0,05 l/ha SpinTor)
Rośliny ziemniaka ogołocone z liści przez szkodnika

Spadek żerowania Zwyżka plonu (t/ha)
(%) w porównaniu w porównaniu do
do kontroli
kontroli
82*

5,5*

78*

5,4*

82*

10,3*

*statystycznie istotnie różne od kombinacji niechronionej
J. Kowalska, S.Kühne. 2009. Zwalczanie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa
decemlineata Say) z wykorzystaniem spinosadu na plantacjach ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
54 (3):146–148.
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WYSTÊPOWANIE I SZKODLIWOŚÆ

STONKA ZIEMNIACZANA
Leptinotarsa decemlineata Say
Dr Jolanta Kowalska
IOR – PIB Poznań – Zakład Biologicznych Metod i Kwarantanny
Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania 3.4.
Programu Wieloletniego IOR – PIB 2006–2010
pt.: „Opracowywanie metod zwalczania szkodników i chorób
roślin w rolnictwie ekologicznym”
Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata Say) jest ważnym
ekonomicznie szkodnikiem plantacji ziemniaków, szczególnie tych, które
są uprawiane w systemie ekologicznym, gdzie dotychczas nie było żadnych
środków ochrony roślin dozwolonych do zwalczania tego szkodnika. Gołożery roślin spowodowane przez stonkę ziemniaczaną mogą doprowadzić
do istotnego obniżenia plonu bulw. Pierwsze chrząszcze występują późną
wiosną, kiedy zakwita bez – lilak pospolity, żarnowiec miotlasty i jarzębina
pospolita. Ten czas zbiega się z okresem, kiedy temperatura gleby na głębokości do 25 cm wynosi około 14°C przez co najmniej 23 dni. Masowy pojaw
chrząszczy występuje najczęściej, gdy kwitnie bez czarny i jaśmin, co przeważnie ma miejsce w połowie czerwca. Po kilku dniach intensywnego żerowania samice składają jaja na spodniej stronie liści. Z jaj wylęgają się larwy
L1, przechodzące trzy linienia (L2, L3 i L4). Ostatnie stadium larwalne musi
zejść na niewielką głębokość do gleby, aby tam ulec przepoczwarczeniu. Po
2–3 tygodniach poczwarki przeobrażają się w chrząszcze pokolenia letniego, które opuszczają glebę, a następnie intensywnie żerują i przygotowują
się do zimowania w glebie.
Stonka pojawia się najpierw na roślinach rosnących z brzegu, a następnie rozpoczyna wędrówkę w głąb pola. Charakteryzuje się łatwością
nabywania odporności na insektycydy zawierające pyretroidy, związki fosforoorganiczne i karbaminiany. Długotrwałe stosowanie środków z tych
samych grup chemicznych może doprowadzić do nabycia odporności przez
populacje szkodnika zasiedlającego dane pole, a zwalczanie szkodnika
może okazać się niewystarczające.
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Próg ekonomicznej szkodliwości
– Przyjmuje się wystąpienie na roślinie jednego złoża jaj lub 15 larw
(przewidywane są wówczas minimalne straty plonu).
– Wystąpienie 60 larw na jednej roślinie oznacza już istotne straty ekonomiczne. Przyjmuje się, że zniszczenie powierzchni liści powyżej 15% może
powodować straty plonu do 28%, czyli ok. 7 ton z hektara.
Liczebność populacji stonki zależy od roku (gradacja), a także płodności
samic (nawet do 1000 jaj). Stonka jest szkodnikiem migrującym z innych pól
uprawnych, dlatego regularny monitoring, nawet po wykonanym zabiegu,
jest konieczny.

tym, że rozwój larw jest stopniowy, a skuteczność preparatu nie jest jednakowa
we wszystkich stadiach. Im wcześniej jest zastosowany, czyli na mniejsze larwy,
tym działa skuteczniej. Bardzo ważna jest obserwacja jaj. Pierwsze opryskiwania
powinno się zastosować wtedy, kiedy z jaj zaczynają wykluwać się larwy. W tym
stadium może wystarczyć 1–1,5 l preparatu Novodor SC na hektar. Powtórne
opryskiwanie powinno zostać przeprowadzone 7 dni po pierwszym. Przestrzeganie wszystkich zasad pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności. W przypadku
larw L1 i L2 zaleca się zastosować 3 l/ha środka Novodor SC, a dla larw starszych
(L3 i L4) 5 l/ha preparatu. Zabiegi opryskiwania należy bezwzględnie powtórzyć
w odstępie od 3 do 5 dni. Zaleca się stosować 600 l wody na jeden hektar.

Ograniczanie stonki ziemniaczanej
W walce ze szkodnikiem, w uprawach ekologicznych, pozostają głównie preparaty biologiczne dopuszczone do stosowania. Warunki pogodowe (temperatura w granicach 20–25°C i brak opadów) są wskazówką do wykonania zabiegu. W praktyce,
w systemie rolnictwa ekologicznego, pojawienie się pierwszych chrząszczy i złóż jaj
jest sygnałem do rozpoczęcia zabiegów. Zabieg powinien być wykonywany opryskiwaczem polowym wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe, zalecane jest
opryskiwanie średniokropliste przy ciśnieniu około 3 barów.
Najpowszechniej i najdłużej stosowanym środkiem biologicznym przeciwko
stonce ziemniaczanej jest preparat biologiczny oparty na toksynie bakterii Bacillus
thuringensis subsp. tenebrionis (B.t.t.), która atakuje system trawienny owada. Ten
jedząc liście ziemniaka pokryte kryształami B.t.t. wprowadza do przewodu pokarmowego toksynę, niszczącą jego tkanki wewnętrzne powodując śmierć w ciągu
kilku dni. Należy przede wszystkim pamiętać, że jest to środek biologiczny i efekty
działania wystąpią po kilku dniach. Od roku 2010 w Polsce zakwalifikowano do
stosowania w uprawach ekologicznych Novodor SC. Środek zawiera specjalny
szczep bakterii Bacillus, który jest śmiertelny dla stonki i jest bardzo wrażliwy na
działanie światła i ciepła. Warunkiem jego skuteczności jest zjedzenie liści przez
stonkę, dlatego należy bardzo dokładnie wykonać zabieg opryskiwania. Zaleca
się zakwasić ciecz użytkową (np. 0,5 l octu sześcioprocentowego/100 l wody), jak
również dodać produkty słodkie np. cukier, który wzmoże apetyt owada (0,5 kg
cukru na 100 l wody).
Stosowanie środka Novodor SC, podobnie jak innych biologicznych środków
ochrony roślin, wymaga dokładnej oceny, kiedy preparat należy zastosować.
Zabieg powinien być wykonany, gdy szkodnik znajduje się we wczesnym stadium
larwalnym. Jest wtedy najbardziej wrażliwy. Problem zwalczania stonki polega na

Zwalczanie stonki w krajach UE
W innych krajach UE problemy ze zwalczaniem stonki ziemniaczanej występującej na ekologicznych uprawach praktycznie nie istnieją. Dozwolone jest
stosowanie wiele środków opartych na naturalnej pyretrynie, azadyrachtynie,
grzybie owadobójczym, a ostatnio także na spinosadzie, które są powszechnie
dostępne w handlu. Substancje te zostaną poniżej scharakteryzowane
i omówione pod kątem ich użyteczności. Prawdopodobne jest, że wkrótce
będą one również dostępne w Polsce.
Naturalna pyretryna jest pochodzenia roślinnego. W Niemczech była
stosowana jako środek ochrony roślin pod nazwą Spruzit Neu (zawartość
substancji aktywnej – s.a. 4,95g/l). Zwalczanie stonki ziemniaczanej (larw
i chrząszczy) jest kosztowne i mało skuteczne, gdyż wymaga zastosowania
8 l/ha środka i wykonania dwóch zabiegów w odstępie 10–12 dni. Jest
szkodliwa dla owadów pożytecznych.
Azadyrachtyna jest związkiem pochodzenia roślinnego wyizolowanym
z drzewa miodla indyjska (Azadiracta indica). Pod wpływem tej substancji
wiele szkodników całkowicie przestaje żerować, zatrzymuje się w rozwoju
i ginie. Azadyrachtyna jest skuteczna w 100% jedynie dla młodych stadiów
rozwojowych stonki (L1–L2). W stosunku do starszych stadiów (L3 i L4) jej skuteczność objawia się po upływie około 5 dni i wymaga powtórzenia zabiegu
w dawce 2,5 l/ha środka NeemAzal-T/S.
Produkt zawierający spory grzyba owadobójczego Beauveria bassiana
o nazwie Boverol (zawierający 1x1010 zarodników/g produktu) stosowany
w dawce 2 kg/ha, jako dwukrotne opryskiwanie w odstępie pięciu dni, jest
w stanie ograniczyć populację szkodnika na poziomie porównywalnym do
azadyrachtyny i B.t.t.

