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THE PRELIMINARY RESEARCH WITH SPINOSAD USED TO CONT ROL OF COLORADO 

POTATO BEETLE LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (SAY) 
 

Summary 
 

In the paper are presented preliminary results of research on use of spinosad to control of adults and older stages of devel-
opment of Colorado potato beetle in the laboratory conditions. Three of spinosad concentrations (0.2; 0.1;0.05%) were 
used. Spinosad was applied by spray both insects and leaves of potato during one treatment. Toxicity of spinosad was by 
contact and ingestion. The results show that all tested concentrations have done the mortality of insects and the level of effi-
cacy of treatments was higher as well as the concentration was increased. In the case of 0.1% concentration was reached 
the 60% mortality, differences between mortality for different stages of development were not found. For 0.05% concentra-
tion was reached only 30% mortality and this effect in the field conditions is not promising.  
 

SKUTECZNOŚĆ SPINOSADU W ZWALCZANIU STONKI ZIEMNIACZANEJ 
LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (SAY) * 

 

Streszczenie 
 

W artykule omawiane są wyniki prowadzonych po raz pierwszy w Polsce badań, dotyczących zastosowania substancji ak-
tywnej – spinosad w róŜnych koncentracjach w zaleŜności od stadium rozwojowego stonki ziemniaczanej. Badania realizo-
wano w warunkach laboratoryjnych. W testach wykorzystano chrząszcze oraz starsze larwy (L3/L4), które wykazują się 
największą opornością na obecnie stosowane insektycydy. Zastosowano trzy koncentracje preparatu handlowego zawiera-
jącego spinosad (0,2; 0,1; 0,05%), który nanoszono na liście ziemniaczane wraz z Ŝerującymi owadami poprzez oprysk. 
Spinosad wykazuje toksyczny efekt poprzez działanie Ŝołądkowe oraz, w ograniczonym stopniu, równieŜ kontaktowe. Uzy-
skane wyniki wskazują, Ŝe wszystkie testowane koncentracje preparatu spowodowały śmiertelność owadów. Śmiertelność 
owadów była tym wyŜsza im wiekszą zastosowano koncentrację. Uzyskane wyniki w zaleŜności od koncentracji spinosadu 
róŜnią się statystycznie. W przypadku koncentracji preparatu 0,1% uzyskano średnią śmiertelność 60% zarówno dla 
chrząszczy, jak i dla starszych larw. Nie stwierdzono istotnych róŜnic w skuteczności spinosadu w zaleŜności od testowanych 
stadiów rozwojowych. NajniŜsza testowana koncentracja (0,05%) spowodowała śmiertelność około 30% owadów i nie jest 
rekomendowana do stosowania w warunkach polowych. 
 
1. Wstęp 
 
 Spinosad jako produkt fermentacji bakterii glebowych jest 
nietoksyczny dla ssaków oraz ptaków [9]. Jest relatywnie nie 
szkodliwy w stosunku do większości organizmów poŜytecz-
nych, choć w ostatnich latach pojawiły się nieliczne doniesie-
nia o jego ujemnych skutkach dla biedronek oraz trzmieli [11, 
19]. Te dane naleŜy jednak zweryfikować. Obecnie spinosad 
jest zalecany w integrowanych programach ochrony roślin, 
zgodny jest równieŜ z wymogami IFOAM (Międzynarodowa 
Federacja Rolnictwa Ekologicznego), które opracowuje stan-
dardy dla rolnictwa ekologicznego będące podstawą dla orga-
nów rządowych do opracowywania krajowych aktów praw-
nych regulujących sektor rolnictwa ekologicznego [5, 20]. Na 
mocy Rozporządzenia 4004/2008 został on włączony do listy 
substancji dozwolonych w rolnictwie ekologicznym znajdują-
cych się w załączniki IIB Rozporządzenia 2092/91. 
 Dotychczas spinosad był wykorzystywany głównie do 
zwalczania szkodników w szklarniowych uprawach roślin 
ozdobnych (wciornastek zachodni, miniarki) oraz wybra-
nych szkodników (zwójki liściowe, owocówka jabłkówecz-
ka, owocówka śliwkóweczka) w sadach [13, 14, 16, 17]. 
Substancja ta znalazła równieŜ zastosowanie w środkach 
stosowanych do zwalczania dorosłych much w pomiesz-
czeniach inwentarskich – wg danych firmy Novartis. 
(Ŝródło internet). Jednak obecnie jest on badany w róŜnych 
ośrodkach światowych pod kątem jego szerszego zastoso-
wania [1, 2, 3]. 
________________________________________________ 

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 
jako projekt badawczy 

 Owady z rodziny stonkowatych wykazują zróŜnicowaną 
wraŜliwość na spinosad [2, 6, 7]. W dotychczasowej litera-
turze znaleźć moŜna jedynie nieliczne dane dotyczące sku 
teczności spinosadu w stosunku do larw stonki ziemniacza-
nej oraz braku nabycia odporności tego szkodnika na spino- 

sad [9, 10, 12, 15]. Jest on bardzo obiecującym insektycy-
dem, którego zakres stosowania moŜe zostać rozszerzony, a 
w przyszłości wykorzystywany równieŜ przez polskich rol-
ników ekologicznych. 
 Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata (Say) 
jest waŜnym ekonomicznie szkodnikiem plantacji ziemnia-
ków, szczególnie tych, które są uprawiane w systemie eko-
logicznym, gdzie ciągle brakuje środków ochrony roślin 
dozwolonych do zwalczania tego szkodnika. Defoliacja ro-
ślin spowodowana Ŝerowaniem szkodnika moŜe doprowa-
dzić do istotnego obniŜenia plonu bulw. Ponadto szkodnik 
ten charakteryzuje się łatwością nabywania odporności na 
insektycydy zawierające pyretroidy, związki fosforoorga-
niczne i karbaminiany i jego długotrwałe zwalczanie tymi 
środkami moŜe okazać się niewystarczające [21]. 
 Niniejszy artykuł jest doniesieniem dotyczącym poszu-
kiwania rozwiązań dla problemu stonki ziemniaczanej, któ-
ry jest dotkliwym problemem w systemie rolnictwa ekolo-
gicznego. Wyniki tych badań mogą przyczynić się do 
wszczęcia procesu rozszerzenia zakresu etykiety produktów 
ochrony roślin zawierających właśnie spinosad. Obecnie w 
Polsce zarejestrowane są 3 takie produkty. 
 Spinosad wykazuje działanie kontaktowe, ale przede 
wszystkim Ŝołądkowe [8, 18]. Mechanizm działania tego 
insektycydu polega  na  paraliŜu  nerwowym  owada,  który 
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Rys. 1. Procentowa śmiertelność szkodnika w zaleŜności od koncentracji preparatu ze spinosadem po upływie 6 dni 
Fig.1. Percentage of pest  mortality in dependence on spinosad product concentration after 6 days 
 
 
 
występuje stosunkowo szybko po zastosowaniu. Część trak-
towanych owadów jest w stanie powrócić do normalnego 
funkcjonowania, ale jedynie w przypadku, kiedy posiadają 
silnie rozwinięty system detoksykacyjny lub w przypadku 
zastosowania zbyt niskiej dawki środka. 
 
 
2. Cel badań 
 
 Celem niniejszych badań była ocena moŜliwości zasto-
sowania spinosadu w zwalczaniu stonki ziemniaczanej. 
Wyniki laboratoryjne posłuŜyły do opracowania szczegó-
łowej metodyki dla zabiegów polowych. W przypadku za-
dawalający efektów polowych rezultaty badań mogą posłu-
Ŝyć do wszczęcia procesu zmierzającego do rozszerzenia 
etykiety produktu. Jednocześnie moŜna go będzie reko-
mendować dla rolnictwa ekologicznego.  
 
 
3. Materiał i metody 
 
 W laboratorium prowadzono hodowlę szkodnika. Uzy-
skano dorosłe owady oraz larwy w stadium L3 i L4, które 
zastosowano do badań. Doświadczenia realizowano w wa-
runkach laboratoryjnych w płytkach Petriego wyłoŜonych 
bibułą. Spinosad aplikowano w postaci oprysków, którym 
poddano zarówno owady, jak i liście ziemniaczane poda-
wane owadom jako pokarm. Wodną zawiesinę produktu ze 
spinosadem przygotowano w koncentracji 0,2%, 0,1% 
i 0,05%, w przeliczeniu na 500 l wody na hektar uprawy 
rolniczej, (120g a.i. /L produkt; DowAgroScience). Płytki 
były przechowywane w temperaturze pokojowej, w zakre-
sie 20 - 24◦C, w laboratorium, w ciemności. Opryski wyko-
nano jednorazowe, w miarę ubywania pokarmu był on uzu-
pełniany. Testy wykonano dla owadów dorosłych oraz larw 
(łącznie dla L3/L4), osobno dla kaŜdej koncentracji spino-
sadu, uwzględniając 10 płytek po 5 owadów w kaŜdym 
powtórzeniu. Wykonano trzy powtórzenia. Śmiertelność 
owadów oceniano codziennie, przez okres 6 dni. Dane licz-
bowe po przekształceniu Freeman-Tukey’a poddano anali-
zie wariancji na poziomie p<0.001. 

4. Wyniki 
 
 Na rys. 1 przedstawiono procentową, sumaryczną 
śmiertelność owadów po upływie 6 dni. Nie stwierdzono 
znaczących róŜnic w śmiertelności szkodnika w zaleŜności 
od jego stadium rozwojowego. Śmiertelność owadów wzra-
stała wraz ze wzrostem koncentracji spinosadu, począwszy 
30 do powyŜej 90%. Na podstawie otrzymanych danych 
laboratoryjnych moŜna wnioskować, iŜ jednorazowe zasto-
sowanie spinosadu w dawce 0,1% okazało się juŜ wystar-
czające do ograniczenia nadmiernej liczebności szkodnika 
na uprawie (poziom śmiertelności 60%) i moŜe być zada-
walające dla praktyki. 
 Koncentracja 0,05% spinosadu spowodowała śmiertel-
ność owadów na poziomie około 30% i moŜna wniosko-
wać, Ŝe zastosowanie jedynie pojedynczego oprysku moŜe 
być niewystarczające. NaleŜałoby powtórzyć oprysk w celu 
uzyskania zadawalających wyników. 
 Uzyskane wyniki średniej śmiertelności owadów róŜnią 
się statystycznie pomiędzy sobą, dla obu testowanych sta-
diów rozwojowych i zostały zamieszczone w tab. 1. 
 
Tab. 1. Średnia śmiertelność szkodnika w zaleŜności od 
koncentracji spinosadu i stadium rozwojowego szkodnika 
Table 1. Average mortality of the pest depending on differ-
ent concentration of spinosad and stage of development 
 
Koncentracja produktu 
Concentration of  
spinosad product 

Dorosłe chrząszcze 
Imagines of CPB 
n = 5/płytka 

Larwy  
Larvae of CPB 
n= 5/płytka 

0,2% 3,9 a 4,7 a 
0,1% 3,0 b 2,8 b 
0,05% 1,5 c 1,5 c 
Kontrola / Untreated 0,0 d 0,2 d 

 
Średnie arytmetyczne z trzech powtórzeń po 6 dniach. W kaŜdym 
powtórzeniu było 10 płytek po 5 owadów w kaŜdej. W obrębie 
kolumn dane oznaczone tymi samymi literami nie róŜnią się staty-
stycznie. Mean from three repliactes, in each replicate were 10 
plates / 5 insects per plate. Within column both of imagines and 
larvae stages, means followed by the same letter are not signifi-
cantly different at P<0.001. 
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5. Dyskusja 
 
 Spinosad jest produktem fermentacji pochodzącym od 
bakterii naleŜących do grupy Actinomycete [9]. Jego tok-
syczność jest zróŜnicowana w zaleŜności od gatunku owa-
da, stadium rozwojowego lub sposobu aplikacji [4, 7]. W 
przypadku omawianych badań pilotaŜowych okazało się, Ŝe 
stadium rozwojowe nie zdeterminowało skuteczności za-
biegu. Uzyskane wyniki zarówno dla chrząszczy, jak i larw 
są zbliŜone. Nie stwierdzono, aby w przypadku stonki 
ziemniaczanej późne stadium rozwojowe wpływało na uzy-
skaną śmiertelność. Mając na uwadze, iŜ starsze stadia 
rozwojowe szkodników często charakteryzują się podwyŜ-
szoną odpornością na insektycydy, naleŜy uznać, iŜ spino-
sad jest bardzo obiecującym i skutecznym insektycydem, 
który działa zarówno kontaktowo, jak i Ŝołądkowo. Tok-
syczność spinosadu w odniesieniu do chrząszczy jest roz-
maita [3]. Temperatura jest waŜnym czynnikiem determinu-
jącym śmiertelność szarańczaków, natomiast nie stwier-
dzono jej wpływu na skuteczność spinosadu w odniesieniu 
do szkodników magazynowych [1, 3]. W osobnych bada-
niach nad wpływem temperatury na skuteczność spinosadu 
przeciwko larwom i chrząszczom stonki ziemniaczanej 
stwierdzono, Ŝe jest to abiotyczny czynnik mający wpływ 
na skuteczność zabiegu [7]. 
 Ocenę skuteczności spinosadu wykonano juŜ wcześniej 
z uwzględnieniem innego produktu handlowego zawierają-
cego równieŜ spinosad [15]. RównieŜ i we wspomnianych 
badaniach stwierdzono, Ŝe spinosad jako insektycyd nowej 
generacji moŜe stać się rozwiązaniem problemu stonki 
ziemniaczanej. Kontynuacją niniejszych badań są wykona-
ne testy polowe, które obecnie są w trakcie opracowywania. 
 
6. Wnioski 
 
 Uzyskane dane dotyczące zastosowania spinosadu do 
zwalczania stonki ziemniaczanej będącej przedstawicielem 
rzędu Coleoptera – w stosunku do którego spinosad wyka-
zuje według danych literaturowych zróŜnicowaną skutecz-
ność – pozwalają na optymistyczne podejście do tego in-
sektycydu w przypadku stonki ziemniaczanej. MoŜe on stać 
się rozwiązaniem problemów polskiego rolnictwa ekolo-
gicznego w dziedzinie zwalczania szkodników. NaleŜy jed-
nak podkreślić, iŜ obecnie dostępne na rynku polskim in-
sektycydy zawierające tą substancję aktywną nie zawierają 
w swoich etykietach stosowania ich przeciwko stonce 
ziemniaczanej i naleŜałoby podjąć akcję promocyjną skie-
rowaną do producentów tego środka, aby zachęcić ich do 
wszczęcia procedury rozszerzenia etykiety. 
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