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Integrowana ochrony roślin 
 

Integrowana ochrona roślin zaczęła obowiązywać w całej Unii Europejskiej  

od 1 stycznia 2014 roku, a jej stosowanie podlega kontroli. Rolnicy od wielu lat 

stosują ten rodzaj ochrony roślin, ale teraz będą musieli udokumentować to przed 

organizacjami kontrolnymi (w Polsce PIORiN). Ważnym jest, żeby wiedzieć jak 

postępować  i jakie dokumenty zbierać, aby spełnić wymogi nowego prawa. 

 

Integrowana ochrona roślin jest 

sposobem ochrony roślin przed 

organizmami szkodliwymi, polegającym 

na wykorzystaniu wszystkich dostępnych 

metod ochrony roślin, w szczególności 

metod niechemicznych, w sposób 

minimalizujący zagrożenie dla zdrowia 

ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. 

Integrowana ochrona roślin wykorzystuje 

w pełni wiedzę o organizmach 

szkodliwych dla roślin (w szczególności  

o ich biologii i szkodliwości) w celu 

określenia optymalnych terminów dla 

podejmowania działań zwalczających  

te organizmy, a także wykorzystuje 

naturalne występowanie organizmów 

pożytecznych.  

 

 
 

Jednym z priorytetów w polityce Unii 

Europejskiej jest dbałość o ochronę 

środowiska, zdrowie i życie ludzi, jej 

przejawem jest dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europejskiej 

2009/128/WE z dnia 21 października 2009 

roku oraz rozporządzenia nr 1107/2009, 

które nakłada na wszystkich rolników 

krajów członkowskich obowiązek 

wprowadzenia w życie zasad integrowanej 

ochrony roślin. 

Ogólne zasady integrowanej ochrony 

roślin określa załącznik III do dyrektywy 

2009/128/WE: 

 nad chemiczne metody zwalczania 

organizmów szkodliwych przedkładać 

należy metody biologiczne, fizyczne  

i inne metody niechemiczne, jeżeli 

zapewniają one ochronę przed 

organizmami szkodliwymi; 

 zapobieganie występowaniu orga-

nizmów szkodliwych powinno być 

osiągane m.in. przez: 

 stosowanie płodozmianu, 

 stosowanie właściwej agrotech-

niki, 

 stosowanie odmian odpornych lub 

tolerancyjnych oraz materiału 

siewnego i nasadzeniowego pod-

danego ocenie zgodnie z przepi-

sami o nasiennictwie, 

 stosowanie zrównoważonego 

nawożenia, wapnowania, nawad-

niania i melioracji, 

 stosowanie środków zapobie-

gających introdukcji organizmów 

szkodliwych, 

 ochronę i stwarzanie warunków 

sprzyjających występowaniu orga-

nizmów pożytecznych, 

 stosowanie środków higieny 

fitosanitarnej (takich jak regularne 

czyszczenie maszyn i sprzętu 

wykorzystywanego w uprawie 

roślin), aby zapobiec rozprzes-

trzenianiu się organizmów 

szkodliwych, 

 stosowanie środków ochrony 

roślin w sposób ograniczający 

ryzyko powstania odporności  

u organizmów szkodliwych. 
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W celu uniknięcia kłopotów podczas 

kontroli każdy rolnik powinien 

zabezpieczyć się w odpowiednie 

informacje zbierane w wybrany przez 

siebie sposób np. karta pola (rys.1), zeszyt 

czy forma elektroniczna. Informacje te 

powinny dotyczyć m.in. odmiany, 

płodozmianu, zasobności i rodzaju gleby, 

nawożeniu, występowaniu organizmów 

szkodliwych  w latach poprzednich, 

progów ekonomicznej szkodliwości (rys. 1 

pola zaznaczone kolorem czerwonym). 

Ekonomiczny próg szkodliwości. 
Jednak jednym z najważniejszych 

kryteriów stosowania środków ochrony 

roślin będzie prawidłowe określenie  

nasilenia lub liczebności agrofaga już na 

polu przy porównaniu do progu 

ekonomicznej szkodliwości. To jest 

takiego nasilenie występowania danego 

agrofaga, przy którym wartość 

spodziewanej straty w plonie jest wyższa 

od łącznych kosztów zabiegów 

ochronnych. 

Zapraszam do prześledzenia prezentacji 

multimedialnych, przedstawiających progi 

ekonomicznej szkodliwości głównych 

agrofagów zbóż oraz rzepaku, 

przygotowane przez uczniów klasy IV 

Technikum Rolniczego. 

 

Alina Mikrut 

 

 

 

Rys. 1 Karta pola – wzór. 

 


