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fot. Michał Pniak

ROLNICY, ROBOTNICY, STUDENCI,
INTELIGENCJO PRACUJĄCA I WY
MŁODZIEŻY!
WSZYSCY KTÓRYM LEŻY NA SERCU
DOBRO NASZEJ OJCZYZNY.
STAŃCIE DO WALKI ZE STONKĄ!

„[...] Rolnictwu naszemu zagraża wielkie niebezpieczeństwo w postaci owada. Owad ten odznacza się zastraszającą rozrodczością, zdolnością do przystosowywania
się do napotykanych warunków glebowych i klimatycznych oraz ogromną wytrzymałością.
Owadem tym jest stonka ziemniaczana, zwana też
chrząszczem Kolorado (Leptinotarasa decemlineata),
groźny szkodnik uprawy ziemniaka, tego podstawowego
środka wyżywienia zarówno mas ludzkich, jak też inwentarza. Należy zadać pytanie: gdzie leży Kolorado?
Co spowodowało, że zagrożone są nasze uprawy?
Dlaczego stonka przedarła się na terytorium Polski?
Odpowiedź jest jedna: Ameryka! Imperialistyczni podżegacze nie szczędząc środków i sił zaplenili stonkę na
naszych polach, bo sami tę walkę przegrali. Ameryka,
potentat dolara, rozporządzająca z tej racji kolosalnym
potencjałem naukowców – specjalistów i praktyków,
odpowiednią ilością wyposażonych pracowni, jak
również fabryk przemysłu chemicznego i aparatury – wojnę ze stonką przegrała, ponieważ z chwilą rozpoczęcia pracy
tego owada nie znała jeszcze
jego biologii, tj. prawideł
jego rozwoju, nie znała
słabych stron, czyli
tzw. pięty Achillesa w życiu
każdego
owada.

Wszyscy do walki ze stonką!, offset, 67x97,5 cm (autor nieznany), Biblioteka Główna ASP w Krakowie, Gabinet Plakatów
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Ta tradycyjna pięta Achillesa jest
punktem zasadniczym i wyjściowym
przy opracowywaniu metod zwalczania każdego szkodnika i jej
uchwycenie wymaga dłuższego
czasookresu, jak również
i wielkiego nakładu pracy naukowej oraz odpowiednich warunków
do badań. Zanim więc ten słaby
punkt w życiu owada został
uchwycony i skuteczne metody
i sposoby walki opracowane, było
już po klęsce. Przypatrzmy się
zatem bliżej życiu jednego osobnika
owadziego. Życie stonki, podobnie
jak życie większości innych owadów,
przebiega w czterech, kolejno po
sobie następujących stadiach rozwojowych: chrząszcz, czyli owad doskonały, po dojściu do dojrzałości
płciowej składa jaja (stadium I).
Z jaja tego po kilku dniach wykluwa

się larwa (stadium II), która po
pewnym czasie przeistacza się
w poczwarkę (stadium III). Z poczwarki po okresie życia w bezruchu
wychodzi owad doskonały, czyli
chrząszcz. Ten zamyka jeden cykl
rozwojowy owada, a przez złożenie
jaj zapoczątkowuje rozwój następnej
generacji. Chrząszcze zimują zakopane w ziemi na głębokości 10-30 cm
w stanie odrętwienia i wychodzą
z ziemi, gdy temperatura wynosi
około 10 st. C, a gdy osiągnie około
14 st. C, wychodzą masowo. Niektóre dane mówią, że wiąże się to
z kwitnieniem pospolitego chwastu –
mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale), czyli mlecza, „stałości
męskiej” bądź dmuchawca. Zjawisko
to jest sprawdzane przez miarodajne
czynniki i w razie potwierdzenia
można je uznać za pomocne zjawisko tzw. optyczne, przypominające
rolnikowi o natychmiastowej obserwacji kultur
ziemniaczanych.
Wraz ze
wzros-

tem temperatury, stonka gromadnie
oblega młode jeszcze pędy roślinne
i chciwie je pożera. Im cieplej, tym
łapczywość osobników owadzich jest
większa, jednak w razie okresowych
braków pożywienia mogą chrząszcze
dłuższy czas wytrzymać bez pokarmu.
Po 10-12 dniach dochodzi między
osobnikami do zażyłości płciowej.
Poczym następuje składanie jaj na
spodniej stronie liści w grupach po 2030 sztuk. Przeciętnie samica składa
kilkaset pomarańczowawych jajeczek.
W odniesieniu do niektórych owadów
pojawia się zjawisko powrotu do
ziemi, by tam przeleżeć do wiosny.
Z jajeczek wychodzą czerwone larwy,
które najpierw pożerają skorupki jajek,
z których się wylęgły, a następnie
żerują na liściach. Ich larwie życie trwa
około trzech tygodni, następuje po
tym okresie opuszczenie rośliny
i wejście do ziemi, gdzie przeistaczają
się w poczwarkę. Leży ona w ziemi na
głębokości 10-30 cm tydzień, by
wylągł się tzw. owad doskonały, tzn.
chrząszcz, który pozostaje w ziemi
jeszcze około tygodnia. Potem wychodzi on na powierzchnię i cykl zaczyna
się od nowa. Zapoznawszy się w ogólnych oczywiście zarysach z całokształtem zagadnienia stonki ziemniaczanej
– w danej chwili czołowego zagadnienia dla naszego rolnictwa –
staje się jasne, że tego rodzaju
nieprzyjaciela nie wolno
nam wpuścić pod
żadnym pozorem do
wnętrza Kraju.

fot. Michał Pniak

Dzięki uprzejmości prof. Zbigniewa Janusza Burgieła
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AZJĄ
PRZED INW
ZIEMNIACZANEJ W 1947
ROKU. Kraj zostaje podzielony
na strefy A, B, C
a) Strefa A szerokości 50
km przebiega wzdłuż granicy
niemieckiej i czechosłowackiej,
począwszy od miejscowości Głuchołazy, na południu od miasta Nysa.
W powyższej strefie, jako najbardziej
zbliżonej do linii zasięgu stonki na terenie
Niemiec, przeprowadzi się lustrację upraw
ziemniaczanych w odstępach 15-dniowych
w terminie od 15 maja do 15 sierpnia
(łącznie 7-8 lustracyj).

b) Strefa B szerokości 100 km, graniczy od strony
zachodniej ze strefą A na całej jej długości. W powyższej
strefie przeprowadzi się lustrację upraw ziemniaczanych
w odstępach 3 tygodni (łącznie 5 lustr.) w terminie
od 15 maja do 15 sierpnia.
c) Strefa C obejmuje resztę Kraju. W tej strefie
przeprowadzi się trzykrotną lustrację upraw ziemniaczanych w odstępach 1-1,5 miesiąca w terminie od 15 maja
do 15 sierpnia... Lustracja upraw ziemniaczanych zostanie oparta zasadniczo na czynniku społecznym, organizacjach politycznych, młodzieżowych oraz szkołach
i uczelniach wszelkiego typu.
Obowiązkiem każdej instytucji i każdego obywatela
jest uczynić wszystko, aby nie dopuścić do rozpowszechnienia się stonki ziemniaczanej w Polsce.
SZK
ODNIK
OWI, NASZE ST
ANOWCZE NIE!
SZKODNIK
ODNIKOWI,
STANOWCZE
Tekst powstał na podstawie materiałów propagandowych
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Nadzwyczajny
Naczelny Komisariat do Walki z Chorobami
Zwierząt, Roślin i Szkodnikami 1947 pod red.
inż. Zdzisława Dąbrowskiego

Dziękujemy za dostarczone
materiały i pomoc w przygotowaniu artykułu jak zwykle
niezawodnym pracownikom
Akademii Rolniczej w Krakowie.
Pomocy udzielili nam:
prof. Zbigniew Janusz Burgieł,
dr Michał Pniak, prof. Andrzej
Wnuk z Katedry Ochrony Roślin.

fot. Michał Pniak
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