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OBSERWACJE FENOLOGICZNE W WALCE CHEMICZNEJ
Z CHOROBAMI I SZKODNIKAMI ROŚLIN
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY
BURAKA CUKROWEGO*
Rokrocznie dowiadujemy się o masowym wystąpieniu pewnego określonego
szkodnika i wywołaniu przez niego poważnych zniszczeń w lasach, sadach lub na
plantacjach pól uprawnych. Takie same przykre niespodzianki mają miejsce również ze strony infekcyjnych chorób roślin uprawnych i przysparzają naszej gospodarce rolnej duże straty ekonomiczne. Początkowe objawy gradacji szkodnika uchodzą uwadze często nawet dobrego specjalisty w tym zakresie. Czasem rozmiar
i szybkość rozmnażania jednego gatunku szkodliwego owada są uzależnione od
jednoczesnego zahamowania rozwoju innego gatunku owada. Np. wytępienie pożytecznej fauny w sadach na skutek użycia niewłaściwego preparatu jest bezpośrednią przyczyną gradacji mszyc czy też przędziorków.
Rozmiar i tempo gradacji szkodników, przy jednoczesnym występowaniu różnych gatunków owadów, jest często przyczyną dezorientacji wśród rolników, którzy
chwytają się przerożnych sposobów, zwykle niewystarczających do opanowania
i likwidacji zbliżającej się klęski.
Usprawiedliwieniem tego może być nieznajomość złożonych procesów, które
stwarzają podstawę do powstawania i rozwoju zjawiska gradacji szkodników roślin

uprawianych.

a

Skomplikowany charakter biocenoz pól uprawnych zmusza nas do szukania
podstaw naukowych, które uzasadniałyby przystąpienie we właściwym momencie
do przeprowadzenia chemicznej metody zwalczania szkodnika.
Rozległe obszary pól obsianych monokulturami są szczególnie narażone na
duże wahania liczebności określonego szkodliwego owada. W roku 1963 wystąpiła
w 'dawno niespotykanym nasileniu w środkowych i południowych powiatach województwa rzeszowskiego śmietka ćwiklanka (Pegomyia hyosciami Panz.). Zjawisko
to stało się dużym zaskoczeniem nie tylko dla większości rolników, ale również

dla całej służby plantacyjnej Cukrowni „,„Przeworsk”, która nie liczyła się z możliwością tak poważnej

gradacji tego szkodnika.

* Artykuł napisany na zlecenie
ków w Warszawie w 1963 r.
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zwracamy na wszystkie momenty, które poprzedzają masowy pojaw szkodnika,
nie analizujemy przebiegu warunków atmosferycznych i innych zjawisk w przyrodzie, które decydują o przyszłej gradacji owada.
Zjawisko dużego wystąpienia śmietki ćwiklanki mogło być związane z wyjątkowo małą liczebnością w tym roku jaskółek, które biorą czynny udział w ograniczaniu liczebności tych szkodliwych muchówek. Jaka była główna przyczyna takiego
zmniejszenia ilości tych pożytecznych ptaków w tym roku trudno jeszcze ustalić,
gdyż sytuacji tej nie można między innymi tłumaczyć stosunkowo wilgotnym latem
w 1962 r. Jak łatwo zaobserwować, podobne zjawisko dotyczy również i innych

ptaków pożytecznych, np. skowronków,

słowików,

sikorek, kukułek, których udział

w likwidacji szkodliwych owadów upraw polowych i sadów jest znaczny. Kto wie,
czy nie wchodzi tu w grę sprawa masowego i nieumiejętnego stosowania w wielu
krajach środków fitofarmaceutycznych, insektycydów kontaktowych, np. DDT,
który w różnych okolicznościach i formie może być pobrany przez pożyteczne ptactwo. Wiadomo bowiem, że węglowodory chlorowane mają zdolność kumulowania
się w tkankach zawierających lipoidy oraz osłabiają działalność gruczołów płciowych.
Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że przy obecnym stosowaniu bogatego asortymentu środków fitofarmaceutycznych musimy liczyć się z ewentualnymi przykrymi
niespodziankami ze strony szkodników pól, lasów czy sadów ze względu na brak
dokładnej znajomości kształtowania się procesów i zmian zachodzących w biocenozie po zastosowaniu środków chemicznych ochrony roślin. Każdy nieumiejętnie
wykonany zabieg chemiczny może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jak pisze
Goos:

„„Zabieg chemiczny

to ostateczność,

broń

ostra i trudna

do stosowania

......

przy prowadzeniu zabiegów robi się dużo błędów szczególnie w czasie akcji zakrojonych na szeroką skalę, które prowadzą często do bardzo poważnych szkód”.
Sytuacja taka jest poważnym sygnałem alarmowym zmuszającym nas do dokonania
rewizji dotychczasowych metod wpływających na stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin. Wszystko wskazuje na to, że należy dążyć do wyeliminowania niepotrzebnych chemicznych zabiegów ochrony roślin w rolnictwie. Konieczność ta
wynika nie tylko z niebezpieczeństwa chemizacji środowiska roślin uprawnych,
ale również z nie mniej ważnych względów ekonomicznych. Zagadnienie polega
na tym, aby zabieg chemiczny był zastosowany w najbardziej uzasadnionym terminie, aby nie zaistniała konieczność jego powtórnego wykonania. Dublowania zabiegów chemicznych można uniknąć przy dokładnej znajomości biologii danego

szkodnika oraz predyspozycji hodowanej
W
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dawczych, których wyniki powinny stać się podstawą przy opracowywaniu właści-

wego kalendarza chemicznej walki z chorobami i szkodnikami roślin uprawianych.
Jedną z niedocenionych dotychczas nauk, która może dać podstawę przyrodniczą
przy ustalaniu właściwych terminów zabiegów fitofarmaceutycznych, jest fenologia.

Ścisłe obserwacje fenologiczne mogą nam wyjaśnić wpływ warunków ekologicznych

środowiska na periodyczne zjawiska u roślin i zwierząt.
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Dużą popularność zdobyła sobie fenologia w Austrii i Niemczech. Nowoczesna
fenologia rozwija się również w ZSRR. Jeśli chodzi o Polskę, trzeba stwierdzić
z przykrością, że do dnia dzisiejszego nie wiele zrobiono w tej dziedzinie. Główną

przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak ciągłości i trwałości w prowadzeniu tego
rodzaju obserwacji. Fenologia jest jedną z tych nielicznych nauk, których wyniki

nie mogą być przeniesione nie tylko z jednego kraju do drugiego, ale nawet z jednej
miejscowości do drugiej w tym samym kraju, albowiem fenologia z natury rzeczy

obrazuje warunki regionalne. Przykładem tego mogą być między innymi wyniki
moich badań nad rozwojem namiotnika jabłoniowego (Hyponomeuta malinellus
Zell.) w okolicy Wrocławia w latach 1955—1956 oraz w okolicy Rzeszowa w latach
1960 i 1962 (Polskie Pismo Entomologiczne, nr 4, 1963). Badania nad rozwojem
tego szkodnika w dwóch różnych rejonach klimatyczno-rolniczych kraju wykazały,
że rozwój namiotnika jabłoniowego w rejonie Rzeszowa trwa średnio o 5,5 dni
dłużej w stosunku do okolicy Wrocławia. Przedłużony okres rozwojowy owada
w rejonie Rzeszowa wynika z późniejszego przystąpienia motyla do składania jaj.
Również ważnym praktycznym momentem w rozwoju namiotnika jabłoniowego,
który może mieć znaczenie przy chemicznym zwalczaniu tego szkodnika, jest pojaw
pierwszych gąsienic w liściach po opuszczeniu min średnio o cztery dni później
w rejonie Wrocławia niż w okolicy Rzeszowa.
Stwierdziłem równocześnie, że bez względu na różny rejon rolniczo-klimatyczny
tych miejscowości istnieje między innymi to samo synchroniczne zjawisko fitofenologiczne dla jednego z ważnych stadiów rozwojowych nan iotnika jabloniowego,
tj. w okresie chemicznego zwalczania tego szkodnika. Mianowicie w początkowym
okresie tworzenia pierwszych małych gniazd z 2—3 liści przez gąsienice motyla
odnotowałem zarówno w rejonie Wrocławia jak i Rzeszowa zjawisko początku
kwitnienia bzu lilaku (Syringa Vulgaris L.).
O dużym znaczeniu fenologii w ochronie roślin wypowiedziało się szereg naukowców, między innymi Werth (1921), Sorauer (1933) oraz Schnelle (1955).
Sedno sprawy w terapii roślin użytkowych tkwi przede wszystkim w znajomości
ich właściwych wymagań życiowych w celu stwierdzenia, czy i w jakim stopniu
te wymagania odbiegają w konkretnych warunkach ich życia. W dostępnym dla
mnie piśmiennictwie stwierdziłem, że szereg prac fenologicznych omawia przede
wszystkim wyniki badań nad rozwojem roślin. Brak jest natomiast prac zooa szczególnie entomofenologicznych.

W zastosowaniu fenologii w chemicznej walce z chorobami i szkodnikami roślin

uprawianych, zasadnicze znaczenie mają badania nad synchronicznymi zjawiskami
w przyrodzie. Wiele zjawisk entomofenologicznych, takich jak np. składanie jaj
przez owada, pierwszy wylęg larw, lot motyli, czy też pojaw pierwszych poczwarek,
można synchronizować ze zjawiskami rozwojowymi występującymi w świecie
rośllnnym.
Na podstawie moich dotychczasowych badań obok obserwacji nad
rozwojem owada i jego rośliny żywicielki istotne znaczenie dla ochrony roślin wykazały wyniki obserwacji nad synchronizacją pojawów szkodliwych owadów ze
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zjawiskami fenologicznymi występującymi wśród roślin dziko rosnących. Wspomniane zjawiska charakteryzują się dużo mniejszą zmiennością terminów fenologicznych niż synchronizacja z roślinami jednorocznymi uprawianymi przez czło-

wieka.

Synchroniczne

zjawiska

fitofenologiczne

w

rozwoju

wielu

szkodliwych

owadów mogą być*wykorzystane do sygnalizacji najbardziej uzasadnionych terminów chemicznej walki z chorobami lub szkodnikami roślin uprawianych.
Do niedawna jeszcze sygnalizacja pojawu niektórych szkodników roślin uprawnych, np. stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.), oparta była na
wykorzystywaniu temperatur efektywnych.
Niemniej jednak doświadczenie wykazało, że w różnych latach w poszczególnych województwach stonka ziemniaczana
pojawiała się wiosną po przezimowaniu, niezależnie od aktualnej sumy temperatur
efektywnych. Tego rodzaju ujemne wyniki przy zastosowaniu temperatur efektywnych w sygnalizacji pierwszego pojawu stonki ziemniaczanej można było z góry
przewidzieć. Trudno bowiem wyobrazić sobie, ażeby o zjawiskach fito- czy entomofenologicznych mogły bezpośrednio decydować temperatury, które odnotowano
w klatce meteorologicznej, przeważnie zdala od biocenoz pól uprawnych. W badaniach fenologicznych najwłaściwszymi przyrządami meteorologicznymi są same
rośliny, które bardzo czule reagują na panujące warunki klimatyczne w danym siedlisku. Jednocześnie należy sądzić, że powyższe warunki klimatyczne wywierają
wpływ nie tylko na rozwój rośliny, ale i na owady. Z tego właśnie względu możemy
synchronizować rozwój owadów z pojawami fenologicznymi u roślin. Na przykład
w okolicy Rzeszowa pojaw imago stonki ziemniaczanej po przezimowaniu w 1962 r.
zanotowałem w dniu 26 kwietnia, natomiast w 1963 r. w dniu 12 maja. Charakterystycznym zjawiskiem fitofenologicznym dla pierwszego wiosennego pojawu stonki
ziemniaczanej w obu latach w rejonie Rzeszowa był początek kwitnienia czeremchy
(Prunus padus L.), który w 1962 r. zaobserwowałem w dniu 25 kwietnia, a w roku
1963 w dniu 4 maja. Należy zatem sądzić, że synchroniczne zjawisko fenologiczne
początku kwitnienia czeremchy będzie dużo lepszym sygnałem pojawu chrząszczy
stonki ziemniaczanej niż sumy temperatur efektywnych.
Stosowanie zabiegów fitofarmaceutycznych w oparciu o synchroniczne zjawiska
fenologiczne wpłynęłoby na poprawę warunków ekologicznych w danej biocenozie
dzięki likwidacji niepotrzebnych a w dodatku kosztownych wydatków związanych
z chemicznymi zabiegami ochrony roślin, co nie jest bez znaczenia dla naszej gospo-

darki narodowej.

W moich dotychczasowych badaniach fenologicznych w różnych regionach
rolniczo-klimatycznych kraju zwracałem szczególną uwagę na synchroniczne zjawiska fitofenologiczne z rozwojem różnych szkodliwych owadów roślin uprawnych.

Oto niektóre wyniki dotychczasowych obserwacji dotyczące jedynie szkodników
buraka cukrowego, które mogą być przykładem praktycznego wykorzystania badań

w ochronie roślin.
Z, uwagi na groźne wystąpienie na terenie woj. rzeszowskiego w 1963 r. Smietki
ćwiklanki (Pegomyia hyosciami Panz.) omówię krótko najważniejsze daty fenolo-
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W 1963 r. pełne wschody buraka cućwiklanka

rozpoczęła

maja, czyli tylko o dzień później po pełnych wschodach tej rośliny.

rozwojowy tego szkodnika i jego rośliny żywicielki był odmienny.

składanie jaj

13

W 1962 r. obraz

Początek skła-

dania jaj przez tę muchówkę zanotowałem 20 maja, podczas gdy okres pełnych
wschodów buraka cukrowego obserwowałem dziesięć dni wcześniej, tj. 10 maja.

Spóźniony okres składania jaj przez śmietkę ćwiklankę — w stosunku do rozwoju
rośliny żywicielki — oraz wilgotny, chłodny maj i pierwsza połowa czerwca spowodowały całkowite ograniczenie rozwoju tego szkodnika w roku 1962. Odmiennie

natomiast przedstawiały się warunki rozwoju śmietki w 1963 r. Już sam fakt przy-

stąpienia szkodnika do składania jaj tuż po pełnych wschodach buraka cukrowego
powinien być sygnałem ostrzegawczym o możliwości wywołania większych strat
przez tego owada. Niebezpieczeństwo to zostało później jeszcze spotęgowane przez
dużą liczebność populacji śmietki ćwiklanki i wyjątkowo wysoką temperaturą
w okresie rójki tej muchówki.
Pomimo wybitnie różnych warunków atmosferycznych i nasilenia szkodnika
w latach 1962 i 1963 w okresie wiosennym, stwierdziłem i odnotowałem wspólne
synchroniczne zjawiska fitofenologiczne dla okresu składania jaj przez śmietkę
ćwiklankę w obu latach w rejonie Rzeszowa. Tym synchronicznym zjawiskiem fitofenologicznym był początek kwitnienia głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna L.) w 1962 r. początek kwitnienia tej rośliny odnotowałem 18 maja, a w 1963
roku 16 maja. Ponieważ w 1962 r. początek kwitnienia głogu jednoszyjkowego był
o dwa dni wcześniejszy od początku składania jaj przez śmietkę burakową na burakach cukrowych, a w 1963 r. o trzy dni późniejszy, uważam zatem, że roślinę tę
można traktować jako wskaźnikową w stosunku do rozwoju śmietki burakowej,
a początek jej kwitnienia może być sygnałem ostrzegawczym dla rolników i podstawą
do ewentualnego chemicznego zabiegu przeciw temu szkodnikowi.
Pierwsze larwy śmietki ćwiklanki pojawiły się na burakach cukrowych w 1962 r.
25 maja, a w 1963 r. 18 maja. Synchronicznym zjawiskiem fitofenologicznym dla
pojawu pierwszych larw śmietki ćwiklanki w latach 1962 i 1963 jest zakończenie
okresu kwitnienia mniszka pospolitego (Taraxacum officinale Web.). Pragnę podać,
że za zakończenie określonego zjawiska fenologicznego, np. kwitnienia mniszka
pospolitego, uważam moment, gdy na sto losowo wybranych roślin tego gatunku
— dziesięć z nich jeszcze kwitnie, natomiast pozostałych 90 już przekwitło. W obu
latach, w których prowadziłem obserwacje nad synchronicznymi zjawiskami fitofenologicznymi w rozwoju tego szkodnika, stwierdziłem wyjątkową zbieżność
zakończenia okresu kwitnienia dmuchawca z pojawem pierwszych larw Śmietki
burakowej. W 1962 r. zakończenie okresu kwitnienia mniszka pospolitego zanotowałem 24 maja i zjawisko to wyprzedzało tylko o jeden dzień pierwszy pojaw
larw śmietki burakowej, natomiast w 1963 r. obydwa wymienione zjawiska odno-

towałem w tym samym dniu, tj. 18 maja.

W kilka dni po okresie zakończenia kwit-

nienia mniszka pospolitego następuje okres pełnego

owocowania

tej rośliny.
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Charakterystycznym, rzucającym się w oczy momentem jest zjawisko „lotu
nasion” mniszka pospolitego. Ten właśnie fakt odnotowałem w roku 1962 w dniu
27 maja, a w 1963 r. w dniu 19 maja. Uważam to zjawisko ża doskonały, łatwo
dostępny dla rolnika sygnał, przypominający mu o konieczności wykonania chemicznego zabiegu ochronnego na plantacjach buraka cukrowego i ćwikłowego
przeciw temu groźnemu szkodnikowi w przypadku, gdy pierwszy zabieg w okresie
lotu much nie został wykonany. Moim zdaniem jest to chyba najwłaściwszy moment
do wykonania zabiegu chemicznego, albowiem w tym okresie posiadamy już pełną
orientację o celowości wykonania tego zabiegu.
Podstawą do wykonania zabiegu fitofarmaceutycznego będą wyniki przeprowadzonych uprzednio obserwacji nad kształtowaniem się warunków ekologicznych
w okresie lotu much oraz nad stanem rozwojowym samej rośliny żywicielki. W tym
właśnie okresie okaże się, czy istnieje uzasadnienie przyrodnicze i ekonomiczne
do wykonania zabiegu chemicznego, czy też bez szkody dla samej rośliny można
w ogóle wyeliminować zabieg jako bezcelowy zwracając jedyńie uwagę na właściwą
pielęgnację roślin. Pierwsze niewielkie, ale widoczne uszkodzenia liści buraka cukrowego przez larwy śmietki ćwiklanki, notowałem w rejonie Rzeszowa w 1962 r.
3 czerwca,*podczas gdy w 1963 r. już 23 maja.
Tak w 1962 r. jak i w 1963 r. stwierdziłem, że powstanie pierwszych widocznych
uszkodzeń przez larwy tego szkodnika zbiegło się z okresem początku kwitnienia
kosaćca żółtego (Iris pseudacorus L.). Zjawisko fenologiczne początku kwitnienia

kosaćca żółtego może być przyjęte w ochronie buraka przed tym szkodnikiem jako

już ostatni sygnał do wykonania chemicznego zabiegu. Pod tym terminie — w przypadku większego nasilenia szkodnika — rolnik nie może uniknąć poważniejszych
strat wywołanych przez śmietkę ćwiklankę.
Pragnę podkreślić, że wytypowanie przeze mnie dmuchawca jako rośliny sygnalizacyjnej może być prawdopodobnie jedynie aktualne dla środkowego i północnego
rejonu województwa rzeszowskiego. Należałoby zatem ustalić podobne synchroniczne zjawiska fitofenologiczne dla innych rejonów naszego kraju. W każdym
przypadku o konieczności wykonania zabiegu chemicznego przeciw śmietce ćwiklance powinny decydować również wyniki obserwacji nad gęstością populacji
tego szkodnika.
Według moich obserwacji nad wystąpieniem omawianego szkodnika w latach
1962 i 1963 r. w woj. rzeszowskim wynika, że poważny wpływ na kształtowanie się
populacji śmietki miały warunki atmosferyczne, a szczególnie przebieg pogody
w czasie rójki tego szkodnika. Jeżeli zatem w czasie lotu much nadejdzie fala chłodnej i deszczowej pogody, należy się liczyć, że szkodnik nie wystąpi w większym
nasileniu, a jego żerowanie nie będzie miało żadnego praktycznego znaczenia na
plony tej rośliny. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zniszczenie części rojących

się muchówek oraz zakłócenie prawidłowego przebiegu aktu zapłodnienia i składania jaj.
Tego rodzaju sytuacja atmosferyczna miała miejsce w województwie rzeszow-
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1963 r. W czasie lęgu i lotu muchówek panujące warunki atmosferyczne były wy-

jątkowo korzystne. Ciepły, a nawet upalny maj, przy jednoczesnej niewielkiej
ilości jaskółek, stworzył rzadko spotykane warunki do masowego pojawu śmietki

ćwiklanki.

Dużą rolę odgrywają tutaj również ciągle jeszcze niedoceniane czynniki biotyczne, jak owady drapieżne, pasożytnicze, ptaki, płazy, a nawet choroby grzybowe,
bakteryjne, czy też wirusowe, które mogą przyczynić się do likwidacji gradacji
szkodnika. Lekceważenie tych momentów, nie zwracanie uwagi na czynniki biotyczne i ekologiczne przy chemicznej walce ze szkodnikami roślin uprawnych niejednokrotnie już było przyczyną nie tylko niepotrzebnego zaburzenia w biocenozie
naszych pól, ale i poniesionych strat finansowych na skutek wykonania nieuzasadnionego zabiegu chemicznego.
—

» Chemiczne metody zwalczania szkodników roślin uprawnych powinny być
stosowane nadzwyczaj elastycznie w zależności od konkretnej sytuacji ekologicznej.
Synchroniczne zjawiska fitofenologiczne mogą mieć znaczenie również przy
chemicznym zwalczaniu innego groźnego szkodnika buraka cukrowego, jakim jest
mszyca burakowa (Aphis [Doralis] fabae Scop.).
Z moich obserwacji nad rozwojem tego szkodnika w rejonie Rzeszowa przytoczę tutaj tylko trzy okresy rozwoju tego owada, które mają zasadnicze znaczenie
Tabela 1
Synchroniczne zjawiska fitofenologiczne dla niektórych stadiów rozwojowych śmietki ćwiklanki
(Pegomyia hyosciami Panz.) dla rejonu Rzeszowa (podane dni są liczone od początku roku)
Rejon

Stadium rozwojowe śmietki ćwiklanki oraz
.
,
synchroniczne zjawisko fitofenologiczne

1962
data
pojawu

Pełne wschody buraka cukrowego
Początek składania jaj przez śmietkę ćwiklankę
Początek kwitnienia głogu jednoszyjkowego
(Crataegus monogyna L.)
Pojaw pierwszych larw śmietki ćwiklanki
po wylęgu z jaj
Zakończenie okresu kwitnienia mniszka pospolitego (Taraxacum officinale Web.)
Pierwsze niewielkie ale widoczne uszkodzenie liści buraka cukrowego przez larwy
śmietki ćwiklanki
Początek kwitnienia kosaćca żółtego (Iris
pseudacorus L.)
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Pierwszy z nich dotyczy okresu pojawu

pierwszych uskrzydlonych okazów mszycy burakowej w koloniach na trzmielinie
lub kalinie. Następny okres — to zjawisko pełnej migracji uskrzydlonych mszyc
na plantacje buraków cukrowych i wreszcie trzeci ważny okres w rozwoju mszycy
burakowej, a mający praktyczne znaczenie, dotyczy pojawu pierwszych kolonii

mszycy

burakowej

na roślinach buraka cukrowego.

Dla tego ostatniego wymie-

nionego okresu rozwojowego mszycy burakowej mam również wyniki obserwacji z rejonu Wrocławia. W celu otrzymania jaśniejszego obrazu zestawiam je

tabelarycznie w tabeli 2.

W zestawieniu zwraca uwagę fakt wyjątkowego skrócenia okresu rozwojowego
od momentu pojawu pierwszych okazów mszycy burakowej w koloniach na trzmielinie do okresu pojawu pierwszych kolonii mszyc na roślinach buraka cukrowego
w 1963 r. w stosunku do lat 1960 i 1962 w rejonie Rzeszowa. Najdłużej okres ten
trwał w 1962 r. bo aż 32 dni, w 1960 r. był krótszy o 8 dni i wynosił 23 dni, natomiast w 1963 r. okres ten trwał tylko 16 dni. Należałoby zatem sądzić, że nie uda się
znaleźć określonego synchronicznego zjawiska fitofenologicznego dla wymienionych stadiów rozwojowych owada, które byłyby jednakowe dla wszystkich lat,
w których prowadziłem obserwacje bez względu na opóźnienie, czy też przyspieszenie rozwoju tego gatunku mszycy. Nic jednak podobnego: dla okresu pojawu
pierwszych uskrzydlonych okazów mszycy burakowej na trzmielinie, jako synchroniczne zjawisko fitofenologiczne mogę między innymi podać zjawisko pełnego
kwitnienia kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.). Zjawisko to
odnotowałem w poszczególnych latach w rejonie Rzeszowa w następujących terminach: w 1960 r. 17 maja, w 1962 r. 8 maja i w 1963 r. 12 maja. Ewentualne dwuwzględnie trzydniowe odchylenia w stosunku do fenologicznej daty owada nie mają
moim zdaniem praktycznego znaczenia.
Nasuwa się pytanie, czy zatem zjawisko fitofenologiczne pełnego kwitnienia
mszycy na roślinie uprawianej. Odpowiedź brzmi jednak pozytywnie, gdyż po zaobserwowaniu pełnego kwitnienia kasztanowca zwyczajnego rolnik powinien
przystąpić do przygotowania akcji chemicznej walki z mszycą burakową. Szczególnie dotyczy to takich spraw, jak pełne zabezpieczenie środków chemicznych
oraz przygotowanie parku maszynowego. Następny okres rozwojowy mszycy dotyczy zjawiska pełnej migracji (przelotu) mszycy burakowej z trzmieliny na plantacje
buraków cukrowych.
Synchronicznym zjawiskiem fitofenologicznym, które odnotowałem w poszczególnych latach w rejonie Rzeszowa w okresie pełnej migracji mszycy, jest zjawisko
pełnego kwitnienia jarzębiny (Sorbus aucuparia L.). Wreszcie w okresie pojawu
pierwszych kolonii mszycy burakowej na roślinach buraka cukrowego jako synchroniczne zjawiska fitofenologiczne wymienię początek kwitnienia jaśminu wonnego

(Philadelphus coronarius L.) oraz początek kwitnienia dzikiej róży (Rosa canina L.).
Obydwa wymienione zjawiska fitofenologiczne okazały się aktualne nie tylko dla
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okolic Rzeszowa w latach 1960, 1963, ale również i dla okolic Wrocławia w latach

1955 i 1956.

Należałoby się obecnie zastanowić nad wyborem najbardziej uzasadnionego
terminu przystąpienia do wykonania zabiegu chemicznego zwalczającego mszycę
burakową na plantacjach buraka cukrowego. Uważam, że w rejonach uprawy buraka cukrowego, gdzie choroby wirusowe występują w słabym nasileniu, zabieg
chemiczny powinien być wykonany w okresie pierwszego pojawu kolonii mszyc
na burakach; w tym terminie nawet jednorazowy zabieg preparatem o działaniu
systemicznym, np. metasystoxem, może być wystarczający ze względu na długotrwałe działanie środka chemicznego. W tym przypadku początek kwitnienia
jaśminu względnie dzikiej róży może być sygnałem dla rolnika informującym go
o nadejściu terminu wykonania chemicznego zabiegu przeciw mszycy burakowej.
W rejonach uprawy buraka cukrowego, gdzie choroby wirusowe przenoszone przez
mszyce występują w poważnym nasileniu sądzę, że celowe byłoby przystąpić do
wykonania zabiegu chemicznego w okresie masowego przelotu mszycy z trzmieliny
na plantacje buraka, np. na dużych obszarach hodowli buraka cukrowego w woj.
wrocławskim.
Wówczas sygnalizacja terminu wykonania opryskiwania plantacji
tej rośliny byłaby oparta o zaobserwowane zjawisko pełnego kwitnienia jarzębiny.
Przytoczone tutaj niektóre wyniki moich badań nad wykorzystaniem synchronicznych zjawisk fitofenologicznych w chemicznej walce ze szkodliwymi owadami
świadczą o dużej możliwości wykorzystania tych zjawisk w szerokiej praktyce.
Dokładne poznanie istniejących powiązań i zależności między roślinami uprawnymi,
dziko rosnącymi, a szkodliwymi owadami dałoby obraz wartości ekologicznej danego siedliska. Droga do tego celu prowadzi między innymi poprzez ścisłe i systematyczne obserwacje fenologiczne. Tego rodzaju badania fenologiczne powinny
być prowadzone w różnych rejonach naszego kraju. Powinny to być naturalnie
badania przewidziane na okres kilkunastu lat, bo tylko materiały fenologiczne
otrzymane z szeregu lat mogą nam dać podstawę do wyodrębnienia synchronicznych zjawisk fitofenologicznych w rozwoju chorób i szkodników roślin uprawnych. Obserwacje fenologiczne powinny obejmować również zjawiska ornitofenologiczne, a szczególnie nad ptakami pożytecznymi w rolnictwie, gdyż w tej
dziedzinie mamy wyjątkową lukę.
Przy badaniach entomofenologicznych należałoby zwrócić uwagę na faunę
pożyteczną. Znaczenie bowiem owadów pożytecznych, takich jak biedronki, duża
ilość gatunków błonkówek (bleskotki, gąsieniczki, baryłkarze), z muchówek rączyce
1 mszyczniki oraz pewne sieciarki, wpływających hamująco na ilość szkód wyrządzanych przez szkodniki w uprawach rolnych, jest często należycie niedoceniane.

W omawianych badaniach fenologicznych powinni brać udział nie tylko entomolodzy, ale i botanicy, fizjolodzy, ekolodzy oraz fitopatolodzy, wówczas wspól-
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badań z dala od wszelkich zabudowań, wśród rozległych obszarów pól uprawnych.

Fenolog powinien prowadzić obserwacje wszędzie tam, gdzie rośliny żyją w możliwie najbardziej naturalnych
warunkach
siedliskowych.
Niedopuszczalne jest
przenoszenie roślin wytypowanych do obserwacji fenologicznych z ich pierwotnego
stanowiska do tzw. ogródków fenologicznych, albowiem warunki panujące w tych
ogródkach są zazwyczaj sztuczne.
Można z całą pewnością stwierdzić, że znaczenie fenologii w ochronie roślin
jest nadal niedoceniane, a nieliczne ogłoszone prace z tego zakresu mają raczej charakter teoretycznych rozważań. Do dnia dzisiejszego obserwacje fenologiczne nie
mają w Polsce w nauce ochrony roślin żadnego praktycznego zastosowania. Nie
prowadzi się żadnych zorganizowanych systematycznych badań nad synchronicznymi
zjawiskami fitofenologicznymi w rozwoju szkodników roślin uprawnych pomimo
faktu wykorzystywania zjawisk fenologicznych w walce chemicznej z chorobami
i szkodnikami roślin uprawnych w innych krajach europejskich. Również na posiedzeniu stałej komisji do spraw rolnictwa RWPG odbytym w Budapeszcie w dniach
4—8.XII. 1962 r., która między innymi omawiała długoterminowe prognozy chorób
i szkodników roślin uprawnych oraz sygnalizację terminów walki z nimi, postanowiono oprzeć sygnalizację pojawu szkodników na bezpośrednich obserwacjach
fenologicznych.
Interesującym faktem jest, że zalecenia te dotyczą nie tylko szkodników sadów,
ale i buraków cukrowych, z których wymieniona została również śmietka ćwi-

klanka.

Spośród

krajów

należących

do

RWPG,

które

powinny

dostarczyć

opracowaną metodykę stosowania fenologii w ochronie roślin, zostały wymienione
ZSRR, NRD, Bułgaria i Rumunia. Jest to jeszcze jeden z dowodów znaczenia
fenologii w ochronie roślin oraz przykład wyraźnych braków w naszym kraju
w tej dziedzinie nauki.

