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ZJAWISK FITOFENOLOGICZNYCH Z POJAWEM 
SŁODYSZKA RZEPAKOWEGO — MELIGETHES AENEUS F. 

JAKO PRZYRODNICZEJ PODSTAWY DO WŁAŚCIWEGO 

STOSOWANIA ŚRODKÓW FITOFARMACEUTYCZNYCH 

W WALCE Z TYM SZKODNIKIEM 

Stosowanie pestycydów w rolnictwie stało się jedną z podstawowych 

metod ochrony roślin w naszym kraju. W ostatnich latach zarówno рго- 

dukcja jak i zużycie chemicznych środków ochrony roślin bardzo po- 

ważnie wzrosło. Jak podaje Kraus (4), w 1962 r. zużyto 50000 ton 
środków chemicznych, podczas gdy w 1964 r. w agrocenozach znalazło 

się 65960 ton tych preparatów, co pozwoliło objąć około 70% użytków 

rolnych. Plan w 1965 r. przewiduje zużycie 85000 ton pestycydów. 

Książek (5) podaje, że w 1970 r. chemiczne zabiegi ochrony roślin obejmą 

w 100% podstawowe uprawy polowe, co będzie stanowić około 22 mln 

ha powierzchni roboczej. 
Jeśli przyjmiemy średnie zużycie pestycydów około 6 kg/ha użytku 

rolnego (zużywa się od 2,5 do 30 kg na 1 ha) to w 1970 r. w glebie naszej 

znajdzie się około 132 mln kg pestycydów o różnorodnym składzie che- 

micznym i w większości wypadków nieznanym następczym działaniu 

biologicznym i ekologicznym. 

Dla przykładu podam, że w województwie rzeszowskim planuje się 

zużycie ogółem około 4600 ton chemicznych środków ochrony roślin, 

w tym samych insektycydów 3500 ton. Ilość ta pozwoli przeznaczyć 

na każdy hektar gruntu ornego 5,2 kg pestycydu. Jeśli się przyjmie, 

że zużycie środków chemicznych jest uzależnione od gatunku uprawia- 

nej rośliny, występującego patogena i przebiegu pogody, to ilość środka 

chemicznego zużyta w niektórych agrocenozach będzie dużo wyższa 

w ciągu jednego okresu wegetacyjnego. 

W związku z powyższym również u nas w kraju coraz większego zna- 

czenią nabiera zagadnienie ujemnego wpływu pestycydów zarówno na 

biocenozę pól uprawnych jak i niebezpieczeństwa zatruć nie tylko zwie- 

rząt ale i ludzi. 
Dodatkowy problem, który nie jest bez znaczenia, to sprawa właści- 

wego stosowania pestycydów. Chemiczne zabiegi ochrony roślin są
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wykonywane przez wielu rolników bardzo często niewłaściwie pod 
względem technicznym, co w wyniku prowadzi do przedawkowania 
preparatów na jednostkę powierzchni. Rozważenia, moim zdaniem, wy- 
maga również sprawa dalszego wzrostu rozmiarów wykonywanych za- 
biegów chemicznych ochrony roślin przy pomocy samolotów, które to 
zabiegi z 12004 ha w 1959 r. wzrosną do 175000 ha w roku bieżącym 
(Dębski, 1965). Nie chodzi tu o sprawę opłacalności, która nie podlega 

w tej chwili dyskusji, ale o zagadnienie właściwego rozprowadzania 
środków pylistych, gdyż nawet przy środkach płynnych i stosowanych 
aparaturą naziemną przy odpowiednich warunkach atmosferycznych ist- 

nieje pewne przenoszenie środka przez prądy powierzne na sąsiednie 

pola. | 

Wyżej przedstawione momenty przekonują nas, że sprawa właści- 

wego stosowania środków fitofarmaceutycznych nabrała poważnego zna- 

czenia. 

O ujemnym wpływie na organizmy żywe w wyniku nieumiejętnego 

stosowania środków chemicznych ochrony roślin coraz częściej wypo- 

wiadają się różni naukowcy w naszym kraju: Goos (2), Łęski (7), Lipa 

(6), Bojanowska (1), Węgorek (20), Stobiecki (16), Stachyra (15). Sygnały 

te stanowią dostateczną podstawę do zastanowienia się nad dalszym 

kierunkiem prowadzenia chemicznej metody ochrony roślin. 

W związku z powyższym wszelkie metody, które pozwolą na wyeli- 
minowanie nieuzasadnionych zabiegów fitofarmaceutycznych, powinny 

znaleźć szerokie zastosowanie praktyczne. Szczególnego znaczenia w tej 

sytuacji nabiera sygnalizacja pojawu szkodników roślin uprawnych 

oparta na podstawach naukowych. | | 
Jedną z nauk, której wyniki mogą dać przyrodnicze podstawy w usta- 

laniu właściwych terminów chemicznej walki szczególnie ze szkodni- 

kami roślin uprawnych, jest fenologia. 

Szerokie obserwacje fenologiczne, a przede wszystkim rezultaty badan 

nad synchronizacją zjawisk fitofenologicznych z rozwojem poszczegól- 

nych szkodników roślin uprawnych, powinny stanowić podstawę do 

sygnalizacji pojawu określonych szkodników. 

O możliwości wykorzystania fenologii w ochronie roślin i jej Zna” 

czeniu wypowiadali się od wielu lat zarówno entomologowie jak i feno- 

logowie tak u nas w kraju jak i za granicą. Już w 1921 r. Warth (19) 

stwierdził, że „wykorzystanie fenologii w ochronie roślin winno polega” 

na zebraniu statystycznego materiału obserwacyjnego dotyczącego is 

jących związków między przebiegiem pogody a pojawami m 

i szkodników roślin uprawnych i w oparciu o ich wyniki ustalić prog” 

nozę masowych pojawów szkodnika i epidemii chorób”.
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Sorauer (17) podaje, że fenologowie powinni analizować fazy rozwo- 

jowe zwierząt i roślin w ciągu roku, które znajdują się pod wpływem 

sezonowych pór roku. Schnelle (14) oświadcza, że daty fenologiczne dają 

doskonały punkt zaczepienia dla właściwego terminu zwalczania szkod- 

nika. Również Strawiński (18) wskazuje na duże znaczenie fenologii 

przy określaniu terminów rozpoczęcia walki ze szkodnikami roślin 

uprawnych. 

W odstępnym dla mnie piśmiennictwie stwierdziłem, że w dalszym 

ciągu u nas w kraju nie prowadzi się szczegółowych i systematycznych 

badań w tym zakresie. Riabinin (13) w jednej ze swoich prac pisze, 

że obserwacje fenologiczne, których zagadnienie synchronizacji byłoby 

głównym ich tematem, nie były dotąd prowadzone w Polsce ani za 

granicą. Pierwsze szczegółowsze prace w tym zakresie zostały zapo- 

czątkowane między innymi przez Miksiewicza (8). 

Moje dotychczasowe prace fenologiczne dotyczyły zarówno szkod- 

ników sadów (Przybylski, 1962, 1965) jak i innych roślin uprawnych 

(Przybylski, 1964) i wykazały, że istnieje synchronizacja zjawisk fito- 

fenologicznych z rozwojem określonych szkodników roślin uprawnych. 

Co więcej, rośliny, których zjawiska fenologiczne synchronizują się 

z odpowiednią fazą rozwojową danego owada, w wielu przypadkach są 

aktualne w różnych regionach rolniczo-klimatycznych, w których pro- 

wadziłem badania entomofenologiczne (Przybylski, 1963). 

Jest rzeczą jasną, że czynniki środowiskowe mają swój wpływ nie 

tylko na rośliny, ale i na owady, w związku z tym występujące zjawiska 

fitofenologiczne dają możliwość sądzenia o aktualnych zjawiskach panu- 

jących w świecie owadów. W takim przypadku określone zjawisko fito- 

fenologiczne mogą sygnalizować rolnikowi pojaw danego szkodnika roś- 

liny uprawnej, a tym samym wskazać najwłaściwszy termin przeprowa- 

dzenia zabiegu chemicznego. Taki właśnie cel przyświecał mi, między 

innymi, w moich badaniach nad pojawem na plantacjach rzepaku ozi- 

mego groźnego szkodnika słodyszka rzepakowego — Meligethes aeneus 

F. w okolicach Rzeszowa. 
Rzepak ozimy — Brassica napus oleifera D.C. stanowi w woj. rze- 

szowskim jedną z poważnych upraw roślin przemysłowych, którego 

kontraktacja obejmuje około 16 500 ha. W związku z tym dokładna zna- 

jomość biologii ważniejszych jego szkodników oraz radykalnych sposo- 

bów walki ma dla każdego plantatora rzepaku istotne znaczenie. 

Słodyszek rzepakowy w sprzyjających warunkach ekologicznych może 

spowodować straty w plonie rzepaku dochodzące w warunkach naszego 

kraju do 75% (Węgorek, 1963). Ze względu na fakt stosowania do zwal- 

czanią tego szkodnika w okresie przed kwitnieniem rośliny żywicielki 

preparatów typu DDT w dość wysokich dawkach (Azotox, Ditox,
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Tritox w ilości 20—30 kg/ha) zachodzi więc szczególnie ważny problem 
wykonania zabiegu w najbardziej uzasadnionym terminie, w celu unik- 
nięcia niepotrzebnych zabiegów chemicznych, które prowadziłyby do ku- 
mulowania się trucizny w danym środowisku. 

Jednak zgodna jest opinia autorów (Węgorek, 1963), że dokładnego 
terminu nalotu szkodnika wiosną podać nie można, gdyż uzależniony 
jest on od przebiegu pogody. Wypowiedzi te faktycznie potwierdziły się 
w moich obserwacjach. 

Charakterystyka terenu badań 

Obserwacje entomofenologiczne prowadziłem na plantacjach rzepaku 
ozimego położonych wśród pól na południowy zachód od Rzeszowa. 
Tereny te, lekko faliste, obejmują gleby bielicowe wytworzone z lessu. 

Tabela 1 

Średnie temperatury miesięczne i sumy opadów atmosferycznych dla Rzeszowa 
  
  

  

  

  

  

  

  

Miejscowość 
Elementy geograficzne 

Rzeszów 

Szerokość geograficzna 50° 15’ 

Długość geograficzna 22° 00’ 

Wysokość nad poziom morza 215 

Elementy klimatyczne temperatury opady w mm 

Styczeń —3,1 28 
Luty —2,3 22 
Marzec 2,7 27 
Kwiecien 8,1 34 
Maj 13,5 68 
Czerwiec 15,8 73 
Lipiec 17,9 76 

Sierpien 17,1 52 
Wrzesien 13,2 46 

Pazdziernik 8,4 40 

Listopad 3,1 39 

Grudzien 13 39 

Rok 7,5 650 

Srednia data wystapienia 

ostatniego przymrozku wiosennego 30 IV 
Średnia data wystąpienia 

pierwszego przymrozku jesiennego 17 X 
Liczba dni z pokrywą śnieżną 60
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Okolice Rzeszowa stanowią kilkunastokilometrowy pas zwany Przed- 

górzem Przedkarpackim, tworząc stosunkowo płaską wyżynę od 250 do 

300 m npm. 

W celu otrzymania pełniejszego obrazu warunków rolniczo-klima- 

tycznych podaję czas trwania poszczególnych sezonów fenologicznych 

oraz długość okresu wegetacyjnego i zimy fenologicznej. 
Podziału poszczególnych lat na sezony fenologiczne dokonałem na 

podstawie wyników moich obserwacji nad rozwojem roślin wskaźniko- 

wych (Ihne, 1895) według metody przyjętej w innych badaniach ento- 

mofenologicznych (Przybylski, 1962). 
Tabela 2 

Średnie daty pojawów i czas trwania poszczególnych sezonów fenologicznych 

w okolicy Rzeszowa w latach 1960, 1962, 1963, 1964, 1965 
      

Data pojawu sezonu fenologicz- Czas trwania sezonu fenolo- 

Sezon nego w latach gicznego (w dniach) w latach 
  

  

snologiczny | 1960 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1960 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 

Zima О 79 87 93 97 84 
Przedwiośnie _ 20III 28111 3IV 7IV 25111 36 27 2 24 42 
Pierwiośnie 25 ТУ 24IV 28IV 1V 6V 21 13 12 13 16 
Wiosna 16V ТУ 10V 14v 22V м 34 24 23 25 
Wezesne lato 9VI 10VI 3VI 6VI 16VI 27 26 24 25 27 

Lato 6VII 6VII27VI 1VII 13VII 60 64 18 61 58 
Wezesna jesien 4IX 8IX 6IX 31VIII 9IX 35 34 38 47 36 

Jesień 9X 12X 12X 17K 15X 44 41 48 39 28 
Zima 22XI 22XI 24XI 25XI 12х1 39 39 37 36 49 
  

— — 118 126 130 133 133 “ima fenologiczna — — — 
— 247 239 235 232 232 Okres wegetacyjny — — — — 

Uwagę zwraca fakt stopniowego przedłużania się zimy fenologicznej, 

która w 1962 r. była dłuższa o 8 dni w stosunku do 1960 r., w 1963 r. 

012 dni a w 1964 i 1965 r. aż o 15 dni w stosunku do 1960 r. 

Metodyka badań 

Kontrolę plantacji rzepaku rozpoczynałem zwykle od momentu „ru- 

szenią” roślin. Okres ten zbiegał się przeważnie ze zjawiskiem początku 

kwitnienia zawilców białych — Anemona nemerosa L. Obserwacje 

na plantacjach przeprowadzałem średnio trzy razy tygodniowo, zwykle 

w godzinach wieczornych. Idąc po przekątnej na plantacji rzepaku 

wybierałem losowo czterokrotnie po 25 roślin otrząsając rośliny do celo- 

tanowego woreczka. 
Jako pierwszy pojaw chrząszczy słodyszka rzepakowego przy jmo- 

wałem stan, gdy w wyniku analizy 100 roślin (4 X 25 roślin) liczba ich 

średnio wynosiła 3 sztuki na jedną roślinę.
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Za pełny pojaw omawianego szkodnika uważałem moment, gdy pro- 
wadzone obserwacje identyczną metodą wykazały obecność 6—8 chrzą- 
szczy na jedną roślinę. 

Przy stwierdzeniu powyżej 10 szt. słodyszka rzepakowego na „Jedną 
roślinę odnotowywałem jako masowy pojaw tego owada. 

Obserwacje przerywałem zwykle w okresie pełnego kwitnienia rze- 
paku ozimego, bowiem celem moich badań było ustalenie przede wszyst- 
kim okresu pierwszego i pełnego pojawu słodyszka rzepakowego. 

Wyniki obserwacji 

Badania nad pierwszym pełnym i masowym pojawem słodyszka rze- 
pakowego prowadziłem w okolicach Rzeszowa kolejno w latach: 1960, 
1962, 1963, 1964 i 1965. Terminy pojawu tego szkodnika w poszcze- 
gólnych latach obrazuje tabela 3. 

  

  

  

  

  

Tabela 3 

jawu 
Faza rozwojowa owada тата at 

1960 | 1962 | 1963 | 1964 1965 1960—1965 

Pierwszy pojaw 18 IV 20 IV 211V 241V 30 IV 221V 

Pełny pojaw 24 IV 25IV 2V 3V TV 30 IV 

Masowy pojaw 28 IV 28 IV 5V 5V 12 V 4V 

Na uwagę zasługuje zjawisko stopniowego opóźniania okresu pier- 

wszego pojawu owada począwszy od 1962 r. Jest to niewątpliwie zwią” 

zane z przedłużaniem się fenologicznej zimy w ostatnich latach (tabela 1). 
Szkodnik pojawiał się zwykle na roślinach rzepaku ozimego w chwili 
rozpoczynania się rozwoju kwiatów w kwiatostanach. , 

Srednia data pierwszego pojawu w rejonie Rzeszowa za okres pięciu 
lat przypada na 22 kwietnia, pełnego pojawu 30 kwietnia i masowego 

pojawu 3 maja. 

Masowy pojaw słodyszka rzepakowego rozpoczynał się zwykle kilka 

dni przed kwitnieniem rzepaku ozimego. 

    

  

  

Tabela % 

Początek kwitnienia rzepaku ozimego а 

Lata Srednia data z lat 
1960—1965 

1960 1962 1963 1964 1965 
  

6V ту 10 V 11V 13V 9V
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Spośród licznych zjawisk fitofenologicznych odnotowywanych w okre- 

sie pojawu słodyszka rzepakowego na plantacjach rzepaku ozimego naj- 

bardziej praktycznym synchronicznym zjawiskiem fenologicznym w tym 

czasie okazał się rozwój brzozy brodawkowatej (Betula werrucosa L.) 

oraz koniec listnienia kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippcasta- 

num L.). 

    
  

  

    

    
  

Tabela 5 

Pojaw słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.) na tle zjawisk 

fitofenologicznych 

Data pojawu Średnia 
Stadium rozwojowe owada i zjawisko data 

fitofenologiczne _ z lat 
1960 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 196065 

Pierwszy pojaw owada na plantacji 18IV 20%IV 21IV 24IV 30IV 22IV 

Początek listnienia brzozy brodawko- 

watej 12IV 17IV 21IV 23IV 28IV 20IV 

Pełny pojaw owada na plantacji 241V 25IV 2V ЗУ 7V  30IV 

Pełne pylenie brzozy brodaw. 241\У 22IV 23IV 24IV 3V  25IV 

Masowy pojaw owada na plantacji 28IV 28IV 5V 5V 12V 4V 

Koniec listnienia kasztanowca 

zwyczajnego 261IV 281IV 2V 5У ПУ 2V 

Wymienione zjawiska fitofenologiczne mają tą zaletę, ze we wszyst- 

kich przypadkach wyprzedzały o kilka dni daną fazę rozwojową sio- 

dyszka rzepakowego. Tego rodzaju wyprzedzenie ma ważne praktyczne 

znaczenie, gdyż sygnalizuje plantatorowi nadejście okresu pojawu szkod- 

niką i pozwoli mu na właściwy wybór metody zniszczenia owada. Rea- 

sumując można wyciągnąć następujące wnioski z wyników badań nad 

ienologią słodyszka rzepakowego: 
l. Wiosenny nalot szkodnika na plantacje rzepaku ozimego następuje 

w różnych terminach w zależności od przebiegu warunków pogody 

i długości czasu trwania fenologicznej zimy. W związku z tym nie ma 

możliwości ustalenia dokładnej daty kalendarzowej jego pojawu na plan- 

tacjach rzepaku nawet w określonym rejonie rolniczo-klimatycznym. 

2. Istnieje natomiast możliwość określenia daty fenologicznej pojawu 

szkodnika na podstawie rozwoju roślin wskaźnikowych. 

3. Taką rośliną wskaźnikową dla fazy pierwszego pojawu owada na 

plantacji okazał się początek listnienia brzozy brodawkowatej, dla peł- 

nego pojawu szkodnika — pełne pylenie tej samej rośliny, natomiast 

dla masowego pojawu słodyszka rzepakowego na rzepaku ozimym jest 

okres zakończenia listnienia kasztanowca zwyczajnego. 

4. Najbardziej uzasadniony termin zabiegu chemicznego na plan- 

tacjąch rzepaku przeciw słodyszkowi rzepakowemu to okres jego peł-
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nego pojawu (6—8 sztuk na rosline) przypadajacy w momencie pelnego 
pylenia brzozy brodawkowatej. 

9. Wykonany zabieg fitofarmaceutyczny odpowiednio dobranym pre- 
paratem chemicznym w danych warunkach środowiskowych pozwoli 
uzyskać maksymalną skuteczność zabiegu i uniknąć dodatkowych nie- 
potrzebnych opylań środkami chemicznymi. 

6. Likwidacja zatem nieuzasadnionych zabiegów chemicznych ochrony 
roślin pozwoli nie tylko na biologiczną odbudowę agrocenoz ale i na 
zmniejszenie nakładów produkcyjnych, co w skali krajowej może mieć 
niewątpliwie poważne znaczenie ekonomiczne. 
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