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ZIEMNIAKI. Ograniczanie stonki ziemniaczanej w uprawach

Są ziemniaki, jest stonka

Przelotom chrząszczy stonki 
ziemniaczanej sprzyja upalna 
i wietrzna pogoda. Zasiedlają 
rośliny na brzegach plantacji. 
Po żerowaniu przystępują 
do składania jaj. Jedna samica 
może złożyć nawet 3000 
jaj, jednak zwykle jest ich 
mniej, bo 600-800. Składanie 
jaj trwa długo, ale jest 
najintensywniejsze od połowy 
czerwca do początku lipca.

Fakt, że  stonka ziemniaczana poja-
wi się w ziemniakach jest oczywisty, 
jak 2x2=4. Można ją zaobserwować 
na  plantacjach już kiedy zimujące 
chrząszcze z ubiegłego roku wylatują 
na pierwszy żer. Najczęściej czas ten 
przypada na  kwitnienie bzu lilaka 
oraz kasztanowca zwyczajnego i trwa 
przez miesiąc. 

Kiedy nie ma jeszcze roślin ziemniaka, 
chrząszcze siadają na innych roślinach 
jak pomidory, papryka, czy chwastach 
i ziołach z rodziny psiankowatych.

Pakiet pod liściem
Po żerowaniu uzupełniającym przy-
stępują do składania jaj. Jedna samica 
może złożyć nawet 3000 jaj, jednak 
zwykle jest to mniej, bo 600-800. 
Jaja są koloru żółtego, stonki skła-
dają je w  pakietach po  15-40 sztuk, 
po  spodniej stronie liści. Składanie 
jaj trwa długo, ale najwięcej od po-
łowy czerwca aż do  początku lipca. 
Z  jaj wylęgają się czerwonawe larwy, 
które przechodzą cztery stadia roz-
wojowe od L1 (wielkości około 1,1 
mm) do stadium L4 (wielkości około  
11 mm). 

Letnie pokolenie
Najstarsze larwy L4 schodzą do gle-
by, gdzie przepoczwarczają się w cią-
gu 2-3 tygodni. To nowe pokolenie 
chrząszczy letnich. Ograniczenie 
liczebności zimujących chrząszczy 
na  plantacjach wczesnych odmian 
ziemniaka oznacza mniejszą licz-
bę złożonych jaj. Jeśli ograniczamy 
liczbę chrząszczy pokolenia letniego 
na plantacjach odmian późnych, przy 
ich masowym pojawie, zapobiegamy 
stratom później zbieranych odmian 
i  zmniejszamy liczbę osobników 
do  przezimowania na  kolejny rok. 
Ma to uzasadnienie ekonomiczne 
w latach o dużym nasileniu szkodni-
ka, szczególnie przy jego masowym 
wystąpieniu.

Kluczowy moment ograniczania 
stonki ziemniaczanej to termin ma-
sowego wylęgania się larw ze złóż 
jaj. Możemy wtedy zaobserwować, 
jak obok stadiów larwalnych L1 i L2 
(małych larw o  niskiej szkodliwo-
ści w  ubytkach liści), pojawiają się 
pierwsze osobniki larw stadium L3, 
które są wielkości ziarna grochu. 
Ich żer jest już groźniejszy i oznacza 
znaczny ubytek powierzchni asymi-
lacyjnej i spadek plonowania. Utrata 
15% powierzchni asymilacyjnej liści 

powoduje już 30% obniżenie plono-
wania, czyli straty w wysokości około 
7 ton bulw na 1 hektarze. 

Większy apetyt
Starsze stadia larw L4 oraz  osobniki 
dorosłe są jeszcze bardziej żarłoczne 
i  trudniejsze do  zwalczenia i  mogą 
powodować straty rzędu 70% plonu, 
a nawet więcej, przy braku zabiegów 
ograniczających. Wymagają one sto-
sowania wyższych zalecanych dawek, 
dla skutecznego zwalczenia szkod-
nika.
Należy kontrolować skuteczność 
zabiegów insektycydowych, zwłasz-
cza środkami z  grupy pyretroidów, 
na które szkodniki są coraz bardziej 
odporne. To skutek ich wieloletniego 
stosowania, ale też faktu, że  stonka 
dobrze się rozwija w wyższych tem-
peraturach. Z  kolei pyretroidy za-
stosowane w  temperaturze powyżej  
20 0C są mało skuteczne. Dodatko-
wo, na plantacje mogą po zabiegu na-
latywać nowe osobniki dorosłe i skła-
dać nowe złoża jaj, z których wylęgają 
się nowe larwy. 

Insektycydy kontra jaja
Mniejsze stadia larwalne są łatwiej-
sze do zwalczenia, jednak insektycydy 
do ograniczania stonki nie niszczą jaj. 
Ich proces składania jest rozłożony 
w czasie, a to oznacza, że taki zabieg 
należałoby powtórzyć po 7-10 dniach, 
gdy wylegną się z jaj nowe larwy, aby 
ograniczyć szkodnika, po przekrocze-
niu progu szkodliwości. 
Próg szkodliwości we wczesnych 
fazach rozwojowych ziemniaka 
(BBCH 9-14) wynosi 1-2 chrząsz-
cze na 1 m2 uprawy, natomiast na ro-
ślinach w  pełni rozwoju (BBCH  
51-70) jest to ponad 15 larw na ro-
ślinie. Obecność 10 złóż jaj na  10 
roślinach to także próg szkodliwości 
wskazujący na wysokie zagrożenie ze 
strony szkodnika, wymagające zasto-
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Tab.1. Przykładowe insektycydy do ograniczania stonki ziemniaczanej

Nazwa insektycydu Substancja aktywna Dawka  
w l, kg / 1ha

 Insektycydy z grupy pyretroidów temperatura do 20oC

Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC, Tekapo 025 EC, beta-cyflutryna 0,2-0,3

Alstar100 EW,  Ammo-Super 100 EW,Minuet 100EW,  Rage 100 EW,  Titan 
100 EW,

zeta-cypermetryna 0,1-0,125

Globe, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Kusti  050 CS, LambdaCe 050 CS, 
Ninja 050 CS, Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna
0,12-0,16

Lamdex Extra 2,5 WG 0,3

Kirydate,  Sparrow, Spariviero 0,075

Afi Max 500 EC, Cimex Forte 500 EC, Cyperkil Max 500 EC, Cypermoc, Cy-
thrin 500 EC, Insektus 500 EC, Insektus Duo 500 EC, Sorcerer 500 EC, Super 
Cyper 500 EC, Superkill Max 500 EC,  Supersect 500 EC 

cypermetryna 0,06

Decis 2,5 EC, Delta-Glob 25 EC, Deltaro, Khoisan 25 EC

deltametryna

0,2-0,3

Deltakill, Deltaro, Demetrina 25 EC, Prokil, Scatto 0,3

Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW 0,1- 0,15

Delmetros100 SC, Koron 100 EC, Pilgro100 SC 0,05

Decis Ogród 015 EW 0,4-0,5

Neonikotynoidy działają niezależnie od temperatury

Acetpir 200 SE, Apis 200 SE, Los Ovados 200 SE

acetamipryd

0,1-0,15

Acelan 20 SP, Aceplan 20 SP, Acetamoc, Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Marabel 
20 SP, Mospilan 20 SP, Sekil 20 SP

0,08

Acetamip 20 SP 0,08-0,12

Acetamip Płynny 20 SL, Camelina 200 SL,  
Carnadine 200 SL, Kestrel 200 SL

0,12-0,18

Antranilowane diamidy

Benevia 100 OD, Besarion 100 OD, Bombardier 100 OD, 
Filary 100 OD, cyjanotraniliprol 0,125

AGRIprol 200 SC, Coragen 200 SC, Cordero 200 SC, 
Corleone 200 SC, Klotranil, Kobalt 200 SC chlorantraniliprol 0,05-0,0625

Fosforoorganiczne temperatura pow. 150 C

Boravi 50 WG, Bratomir 50 WG fosmet 1,0

Makrocykliczne laktony w zakresie 8-250 C

Max Spin, Spin Tor 240 SC spinosad 0,1-0,15

Związek z grupy limonoidów o niespecyficznym działaniu

NeemAzal T/S azadyrachtyna 2,5

Środek mikrobiologiczny możliwy do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Novodor SC Bacillus thuringiensis susp. 
Tenebrionis 3,0-5,0

Pyretryny + substancje naturalne w szerokim zakresie temperatur

Spruzit Koncentrat na szkodniki EC pyretryny i olej rzepakowy 
pochodzenia naturalnego 8,0
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sowania środków ograniczających po 
wykluciu larw. 

Preparaty biologiczne
Na rynku są dostępne trzy środki 
chroniące przed stonką ziemniacza-
ną pochodzenia biologicznego. Jeden 
z nich, znany od wielu lat, to Novo-
dor, w którym wykorzystuje się tok-
synę bakterii Bacillus Thuringiensis. 

Po  naniesieniu preparatu na  po-
wierzchnię liści roślin ziemniaka 
i  spożyciu przez stonkę, bakteria 
niszczy wnętrze owada w czasie kil-
ku dni. Powinien on być stosowany 
w najwcześniejszych stadiach larwal-
nych i wymaga powtórzenia zabiegu. 
Może być stosowany nie częściej niż 
4 razy w trakcie wegetacji ziemniaka. 
Najskuteczniejszy jest w  temperatu-
rze ponad 15 °C. 

Trzy zabiegi  
zamiast dwóch

Badania prowadzone przez Instytut 
Ochrony Roślin ‒ PIB wykazały, 

że  trzy zabiegi opryskiwania prepa-
ratem Novodor zredukowały liczeb-
ność populacji stonki w takim samym 
stopniu, jak dwa opryski z  użyciem 
chemicznego insektycydu. Niestety 
nie jest on tani. 

Środek ten można stosować także 
w  gospodarstwach ekologicznych. 
W  niektórych krajach europejskich, 
jak Czechy, Niemcy, Słowacja, Szwaj-
caria wprowadzono 50-procentowe 
dofinanowanie  kosztów zakupu bio-
preparatów, co spowodowało wzrost 
skali stosowania drogich środków 
biologicznych. Jest to działanie do-
brze wpisujące się w strategie inte-
growanej ochrony, preferującej przy-
jazne ograniczanie szkodnika..

Kolejnymi środkiami biologicznym 
są Spin Tor 240 SC oraz Max Spin. 
Zastosowana w  nch substancja ak-
tywna powstała w wyniku fermenta-
cji bakterii Saccharopolyspora spinosa. 
Substancja czynna działa na komór-
ki nerwowe i  prowadzi do  paraliżu, 
a następnie śmierci szkodnika w cią-
gu kilku godzin od zastosowania. 

Należy je stosować po oblocie owa-
dów zapylających, poza okresem 
kwitnienia ziemniaków i  ewentu-
alnych chwastów, gdyż mogą być 
niebezpieczne dla pszczół i  innych 
zapylaczy. Preparaty można stosować 
trzykrotnie w trakcie wegetacji ziem-
niaka.
 

Różne grupy,  
różne substancje

Większość insektycydów z  grupy 
pyretroidów możemy stosować naj-
wyżej dwa razy, a niektóre tylko raz 
w  sezonie wegetacyjnym. Pamiętaj-
my, że są one skuteczne w tempera-
turze poniżej 20 0C. 
Aby przeciwdziałać odporności 
na  stosowane w ochronie ziemniaka 
substancje aktywne, należy aplikować 
środki ochrony na  zmianę z  insek-
tycydami pochodzącymi z  różnych 
grup, o  odmiennych mechanizmach 
działania tych substancji. Pozwo-
li to na ich większą skuteczność  
w ograniczeniu szkodników.

Wybór preparatów i substancji 
aktywnych ułatwia tabela 1  
na poprzedniej stronie. 

Najskuteczniejsze są te systemiczne, 
z substancją aktywną przemieszczają-
cą się do nowych, młodych, rosnących 
pędów ziemniaka. Chronią one plan-
tacje ziemniaków przed stonką przez 
dłuższy czas. Na przykład zawierające 
acetamipryd, który działa niezależnie 
od temperatury i nie wymaga częstych 
powtórzeń zabiegów ochronnych.

Prawidłowa agrotechnika uprawy, 
zachowanie płodozmianu  
z minimalnym ostępem 4-letniej 
uprawy po sobie oraz izolacja prze-
strzenna od innych ziemniaków  
i miejsca zimowania stonki,  
a także właściwy termin zabiegu  
i poprawna technika ochrony, 
zwiększają szanse na zmniejszenie 
zagrożenia ze strony  
tego groźnego szkodnika. 

Zawsze należy zapoznać się  
z etykietą środka ochrony roślin 
i przestrzegać opisanych  
warunków stosowania. 

Marian Karasek DODR, PZDR Chojnów

W ostatnich latach ziemniaki w  Pol-
sce są uprawiane na ok. 328 tys. ha 

– z czego 96 tys. ha stanowi pro-
dukcja intensywna, m.in. na cele 

przetwórstwa spożywczego,  
35 tys. ha to ziemniaki skro-
biowe, a na 197 tys. ha pro-
wadzona jest produkcja 
ekstensywna. Jak wynika 
z  szacunków, ze względu 
na sytuację związaną z pan-
demią i mniejsze zapotrze-
bowanie branży gastrono-

micznej np. na  frytki, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 

zapotrzebowania na ziemnia-
ki jadalne w  sklepach, tego-

roczny areał tych upraw wyniesie 
prawdopodobnie ok. 310 tys. ha.
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