
METODY STOSOWANE  

W INTEGROWANEJ OCHRONIE ROŚLIN PRZED SZKODNIKAMI 

 

METODA AGROTECHNICZNA I FIZYCZNA 

 

Metoda agrotechniczna jest jedną z ważniejszych w zapobieganiu występowania organizmów szkodli-

wych, ale jest również wykorzystywana do bezpośredniego ich zwalczania jako tzw. metoda mechaniczna. 

W niszczeniu szkodników jednak stosuje się ją na mniejszą skalę. Natomiast stosuje się różnego rodzaju 

pułapki działające typowo mechanicznie, jak i w których dodatkowo wykorzystuje się przynęcające światło, 

kolor, środki zapachowe oraz feromony. Niewielkie ilości nasion można wymrażać, ażeby nie dopuścić do 

namnożenia się szkodników. Jeżeli np. na przechowywanych nasionach fasoli stwierdzimy pierwsze 

chrząszcze strąkowca możemy umieścić je w zamrażarce w temperaturze – 20
o
C/24 h. Zabieg ten nie ma 

wpływu na kiełkowanie nasion. W zwalczaniu szkodników magazynowych, zwłaszcza w produktach spo-

żywczych, wykorzystuje się różnego rodzaju promieniowanie elektromagnetyczne czy jonizujące. 

 

METODA BIOLOGICZNA 

 

Metoda biologiczna, a więc wykorzystanie w ograniczaniu liczebności organizmów szkodliwych ich an-

tagonistów i wrogów naturalnych jest jedną z najstarszych i jednocześnie najbezpieczniejszych metod 

ochrony roślin.  

Metoda ta jednak nie daje obecnie szczegółowych zaleceń zwalczania większości gatunków organizmów 

szkodliwych, a stosowanie samej metody biologicznej nie daje możliwości zabezpieczenia prawidłowej 

ochrony upraw. 

Obserwacje i liczne badania prowadzone w tym zakresie dały pogląd, że żadna z metod ochrony nie jest 

w stanie samodzielnie chronić upraw, i że celem przyszłej ochrony roślin powinno być wykorzystanie 

wszystkich dostępnych metod, w tym również metody chemicznej i biologicznej. 

Metoda biologiczna pozostawała i nadal pozostaje w kręgu żywego zainteresowania pracowników nauki, 

producentów środków ochrony roślin oraz środowisk ekologicznych i konsumenckich, które w upowszech-

nieniu jej widzą jedną z dróg ochrony środowiska oraz produkcji wysokiej jakości żywności. 

Metoda biologiczna łączy w sobie różne możliwości wykorzystania antagonistów i wrogów naturalnych 

organizmów szkodliwych i w zależności od sytuacji wykorzystać można introdukcję gatunków pożytecz-

nych, masowe rozmnażanie i uwalnianie gatunków miejscowych, wykorzystanie mikroorganizmów antago-

nistycznych w stosunku do patogenów roślin uprawnych oraz mikroorganizmów chorobotwórczych dla 

szkodników. Drugim obszarem działalności metody biologicznej jest tworzenie warunków do rozwoju miej-

scowych gatunków pożytecznych i zabezpieczenie im ochrony w trakcie zabiegów środkami chemicznymi. 

Niektórzy pracownicy nauki wyznają pogląd, że do metody biologicznej należy także zaliczyć biotech-

niczne środki ochrony roślin (feromony, pochodne substancji naturalnych, biostymulatory) oraz odmiany 

modyfikowane genetycznie, które są odporne na żerowanie szkodników poprzez wytwarzanie toksycznych 

dla nich białek.  

Bardzo ważną rolę w ochronie roślin odegrała introdukcja, a więc wprowadzanie na nowe tereny, w ślad 

za zawleczonymi szkodnikami, ich wrogów naturalnych wcześniej tam nie występujących. W Polsce najbar-

dziej znanym i udanym przykładem było sprowadzenie do kraju pasożyta bawełnicy korówki (Eriosoma 

lanigerum) – ośca korówkowego (Aphelinus mali), który całkowicie ograniczył występowanie tej mszycy. 

Jako niezwykle udaną introdukcję wrogów naturalnych szkodników upraw szklarniowych można uznać 

wprowadzenie drapieżnego roztocza Phytoseiulus persimilis i pasożytniczej błonkówki Eucarsia formosa 

ograniczających w szklarniach liczebność przędziorków oraz mączlika szklarniowego.  



Introdukcja wrogów naturalnych szkodników w dużej mierze dotyczy poszukiwania i sprowadzania ga-

tunków pożytecznych, które mogą znaleźć zastosowanie w zwalczaniu miejscowych gatunków szkodników. 

Introdukcje takie są jednak poprzedzone szczegółowymi badaniami, które mają zagwarantować bezpieczeń-

stwo ekologiczne sprowadzanego gatunku, w tym celu wydany został przez zespół ekspertów FAO specjalny 

zestaw wymagań, dotyczący przemieszczania żywych organizmów. Do mikroorganizmów zalicza się rów-

nież nicienie − pasożyty owadów i na podkreślenie zasługuje opracowanie i podjęcie w Polsce produkcji 

biopreparatu Owinema, zawierającego entomopatogennego nicienia Steinernema feltiae. Biopreparat ten 

znalazł szerokie zastosowanie w zwalczaniu ziemiórek w pieczarkarniach. 

Brak obowiązku rejestracji makroorganizmów wynika z faktu, że ich zastosowanie nie ma bezpośrednie-

go wpływu na jakość produktów spożywczych, dlatego nie są one zaliczane do środków ochrony roślin. 

Sprowadzanie często egzotycznych gatunków pasożytów, czy drapieżców i stworzenie możliwości rozprze-

strzenienia się na terenie wielu krajów może jednak stanowić zagrożenie dla lokalnych ekosystemów, dlate-

go trwają prace nad przygotowaniem ujednoliconych wymagań, które obowiązywałyby w krajach Unii Eu-

ropejskiej w przypadku introdukcji nowych pasożytów i drapieżców. 

Omawiając udane przykłady introdukcji zaznaczyć należy, że stanowiły one tylko część podejmowanych 

prób. Wiele inicjatyw kończyło się niepowodzeniem, a jako przykład może tu posłużyć próba introdukcji do 

Polski i innych krajów wrogów naturalnych stonki ziemniaczanej. Instytut Ochrony Roślin poczynając intro-

dukował do Polski pochodzące z USA dwa drapieżne pluskwiaki: Perillus bieculatus i Podisus maculiventris 

oraz pasożyta Doryphorophaga doryphore. Pomimo udanego opracowania masowej hodowli gatunki te nie 

zaaklimatyzowały się w Polsce. Ostatnio podjętą próbą było sprowadzenie do Polski pasożyta jaj stonki 

ziemniaczanej gatunku Edovum putlerii, jednak gatunek ten, pochodzący z rejonu tropiku, nie utrzymał się w 

warunkach klimatycznych Polski. 

Zbiór lub masowa hodowla i uwalnianie na zagrożonych uprawach miejscowych gatunków wrogów natu-

ralnych jest jedną z metod biologicznego zwalczania znajdującego zastosowanie w ograniczeniu liczebności 

niektórych gatunków szkodników. 

Najczęściej wykorzystywane są gatunki pasożyta jaj kruszynka (Trichogramma spp.), który atakuje 

przede wszystkim złoża jaj motyli np. omacnicy prosowianki. Przydatność kruszynka jest przedmiotem licz-

nych badań w Polsce. Wykonane w południowo-wschodniej części kraju doświadczenia przy wykorzystaniu 

pasożytów gatunków Trichogramma evaneseens i T. pintoi wykazały przydatność tej metody zwalczania 

omacnicy, a liczba uszkodzonych roślin i kolb zmniejszyła się do ponad 50%. Kruszynka uwalniano na polu 

po stwierdzeniu pierwszych jaj omacnicy w dwu terminach w liczbie 150-160 tys. osobników na hektar. 

Do tej grupy działań należy zaliczyć także opracowaną w Instytucie Ogrodnictwa metodę uwalniania w 

sadach odpornego na środki ochrony roślin drapieżnego roztocza Typhodromus pyri, ograniczającego liczeb-

ność przędziorków. 

Przy silnym społecznym poparciu dla metody biologicznej przez wiele lat biopreparaty, a więc środki 

zawierające jako substancje aktywne żywe mikroorganizmy, traktowano jako całkowicie bezpieczne dla 

zdrowia człowieka i środowiska. Dyrektywa 91/414 Unii Europejskiej, wprowadzająca nowe bardziej za-

ostrzone wymagania przy rejestracji środków ochrony roślin objęła swymi decyzjami również środki biolo-

giczne stawiając przed ich producentami wymóg przeprowadzenia wymaganych badań. Wpłynęło to na 

zwiększenie kosztów rejestracji i niestety rezygnację wielu producentów ze wznowienia rejestracji lub zgło-

szenia nowych biopreparatów. 

Stan wykorzystania metody biologicznej rozumianej jako bezpośrednie zastosowanie czynników biolo-

gicznego zwalczania jest obecnie niewielki i wynosi około 2% ogólnej powierzchni chronionej na świecie. 

Nie odpowiada to ani wartości, ani możliwościom tej metody. Przyczyn takiego stanu jest wiele, m.in. omó-

wione utrudnienia rejestracji biopreparatów, zbyt małą i nie w pełni koordynowaną liczbę badań, brak de-

terminacji we wprowadzaniu tej metody, ale przede wszystkim wydaje się, że rolę odgrywa brak przygoto-

wania rolników oraz w wielu przypadkach wymagania większego zaangażowania producentów rolnych, a 

także czynnik ekonomiczny. 



Przedstawione dotychczas zastosowanie metody biologicznej dotyczyło bezpośredniego wykorzystania 

czynników biologicznego zwalczania w ochronie upraw, natomiast drugą niezwykle ważną możliwością, 

jaką daje ta metoda jest ochrona, stworzenie warunków do rozwoju i wykorzystania występujących natural-

nie w środowisku rolniczym wrogów naturalnych szkodników roślin uprawnych. 

Przystępując do omówienia tego zagadnienia należy zdawać sobie sprawę z faktu, że każdy występujący 

na polu uprawnym roślinożerca jest atakowany i zabijany przez pasożyty i drapieżców odżywiających się 

jego kosztem. Szacuje się, że na świecie kosztem roślin uprawnych żyje około 100 tys. gatunków, ale tylko 5 

tys., a więc 5% z ogólnej liczby, stanowi realne zagrożenie dla upraw i wymaga zwalczania. Pozostałe 95% 

jest utrzymywane przez ich wrogów naturalnych na poziomie niezagrażającym uprawom i niedającym eko-

nomicznych podstaw do prowadzenia zabiegów ochrony. 

Naturalna redukcja liczebności dotyczy także szkodników wymagających zwalczania. Przeprowadzone w 

IOR-PIB badania stonki ziemniaczanej wykazały, że gatunek ten jest w ponad 80% niszczony w ciągu roku 

przez mikroorganizmy w okresie zimowania przez polifagicznych drapieżców (biedronki, złotooki), a także 

ptaki czy żaby. 

Jakkolwiek redukcja ta nie wystarcza dla ograniczenia liczebności stonki poniżej progu szkodliwości, to 

łatwo sobie wyobrazić, z jakimi masowymi pojawami szkodnika mielibyśmy do czynienia przy jej braku. W 

odniesieniu do szkodników roślin uprawnych redukcja ta wynosi od 14-65%. 

Metoda biologiczna jest skutecznym i naturalnym sposobem ochrony upraw, dlatego można oczekiwać 

jej stałego rozwoju. Spełnienie przedstawionych potrzeb może znacznie przyspieszyć poszerzenie zakresu 

stosowania czynników biologicznych w naszym kraju, co przy niskim zużyciu środków ochrony roślin w 

Polsce stanowiłoby uzupełnienie programów ochrony upraw, ale także ochronę bioróżnorodności, zwierząt 

oraz wykonawców zabiegów i konsumentów. W ułatwieniu rozpoznawania tych organizmów może być 

przydatne niniejsze opracowanie. 

 

METODA CHEMICZNA  

 

Niezwykle szybki i dynamiczny rozwój metody chemicznej doprowadził do masowego i często nieuza-

sadnionionego rzeczywistym wystąpieniem organizmów szkodliwych stosowania chemicznych środków 

ochrony roślin. W konsekwencji wystąpiły negatywne skutki takiego ukierunkowania ochrony wyrażające 

się m.in. w: 

• zagrożeniu dla zdrowia ludzi; 

• zagrożeniu dla środowiska; 

• uodpornianiu się organizmów szkodliwych na stosowane substancje aktywne; 

• zakłócaniu stosunków szkodnik – jego wrogowie naturalni. 

To właśnie te przyczyny doprowadziły do powstania i rozwoju koncepcji integrowanej ochrony roślin, 

której głównym założeniem jest ograniczenie do minimum stosowania chemicznej ochrony roślin.  

W integrowanej ochronie roślin metodzie chemicznej przypisuje się niezwykle ważną rolę, dążąc do ta-

kiego jej zalecania, aby nie stanowiła zagrożenia dla ludzi, zwierząt domowych i środowiska i jednocześnie 

poprzez skuteczne ograniczanie występowania organizmów szkodliwych pozwalała na uzyskiwanie wyso-

kich i wysokiej jakości plonów. 

Omawiając znaczenie i miejsce metody chemicznej w integrowanej ochronie roślin należy pamiętać o 

zmianach, jakie zaszły w doborze i stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin na przestrzeni ostatnie-

go półwiecza.  

Pierwsza to prawie całkowita zmiana asortymentu stosowanych środków ochrony roślin. Wycofane zosta-

ły substancje długo zalegające w środowisku, stosowane w wysokich dawkach, toksyczne dla człowieka i 

środowiska oraz charakteryzujące się brakiem selektywności. Wprowadzone zostały substancje aktywne 

stosowane w bardzo niskich dawkach. 



 

DECYZJA O POTRZEBIE ZABIEGU 

 

Decyzję o potrzebie wykonania zabiegu należy podejmować zawsze na podstawie stwierdzonej sytuacji 

na wymagającej ochrony uprawie. Podstawowym warunkiem jest stwierdzenie obecności organizmu szko-

dliwego, jego identyfikacji oraz liczebność przekraczająca wartość progu szkodliwości. Bardzo ważne jest 

wykorzystanie danych dotyczących aktualnego wystąpienia organizmu szkodliwego na podstawie prowa-

dzonej rejestracji pojawu oraz wykorzystanie zaleceń Systemu Wspomagania Decyzji o podjęciu zwalczania 

(jeśli został opracowany). Jednak nawet przy braku takiego systemu należy uważnie prześledzić warunki 

klimatyczne oraz wystąpienie wrogów naturalnych, co pozwoli na przybliżone określenie rozwoju organi-

zmu szkodliwego. Podejmując decyzję o wykonaniu zabiegu należy uwzględnić możliwość jego ogranicze-

nia do pasów brzeżnych pola lub ognisk występowania agrofagów. 

Podstawą integrowanej ochrony są profilaktyczne działania ograniczające występowanie agrofagów i 

utrzymujące ich liczebność poniżej progu szkodliwości. Duże znaczenie ma tu wykorzystanie zabiegów 

agrotechnicznych oraz dobór odmian charakteryzujących się większą tolerancją lub odpornością na określo-

ne agrofagi. 

W przypadku jednak wystąpienia szkodnika zagrażającego wysokości i jakości plonu, a więc wymagają-

cego zwalczania najpierw należy rozważyć, czy są dostępne inne niż chemiczna metody jego zwalczania, a 

następnie je wykorzystać. Pamiętać należy, że metodę chemiczną stosujemy tylko przy braku innych metod 

oraz w przypadku zagrożenia plonu to jest, gdy liczebność lub nasilenie agrofaga przekroczy próg szkodli-

wości. 

Zastosowanie metody chemicznej należy rozpocząć od wyboru środka, który będzie zastosowany. Pod-

stawowym warunkiem jest dopuszczenie danego środka do zastosowania w danej uprawie i przeciw określo-

nemu agrofagowi. Preparaty wolno stosować jedynie zgodnie z etykietą (instrukcją stosowania), a więc je-

dynie w zwalczaniu wymienionych na etykiecie agrofagów. 

Zasadą integrowanej ochrony jest, aby do zabiegów wybierać środki charakteryzujące się niższą toksycz-

nością oraz selektywne, to znaczy niepowodujące śmierci organizmów nie zwalczanych. W przypadku ko-

nieczności powtórzenia zabiegu należy, w celu niedopuszczania do wytwarzania odporności przez agrofagi, 

zastosować środki z innych grup chemicznych. 

Dawki w jakich stosuje się środek są zawsze podane na etykiecie (instrukcji stosowania) i pod żadnym 

pozorem nie można ich przekraczać. Dawki są ustalone na podstawie wyników badań i mają zagwarantować 

skuteczne zwalczanie agrofaga w różnych warunkach na terenie całego kraju. Jeżeli na etykiecie podany jest 

zakres dawek, w jakich zalecane jest stosowanie środka to zawsze należy dążyć do zastosowania dawki niż-

szej. Jest to możliwe, gdy zwalczamy szkodnika w młodszych stadiach rozwojowych. Jeżeli w etykiecie 

podana jest możliwość stosowania środka w dawkach dzielonych lub w niższej dawce z dodatkiem adiuwan-

ta, to jeżeli istnieją wymagane warunki to zalecenia takie należy wykorzystywać. 

W strategii zrównoważonego stosowania pestycydów zalecane jest stosowanie, o ile spełnione są okre-

ślone warunki, dawek niższych od podanych na etykiecie. 

Pamiętać trzeba, że podane na etykiecie dawki mają zapewnić skuteczne zwalczanie agrofaga przy jego 

wysokim nasileniu i w różnych warunkach agroklimatycznych. Istnieją jednak sytuacje, gdy szkodnik wy-

stępuje w młodszych stadiach rozwojowych, czy jego liczebność tylko nieznacznie przekracza próg szkodli-

wości, czy też zależy nam tylko na powstrzymaniu rozwoju agrofaga, to wówczas jest możliwość zalecenia 

dawki niższej niż podana na etykiecie. Dla zalecenia stosowania niższych dawek konieczne jest wykonanie 

badań i szczegółowe określenie, w jakich warunkach dawka taka może być zastosowana. 

Stosowanie niższych dawek pociąga za sobą przyjęcie na siebie odpowiedzialności za skuteczność zabie-

gu. O ile w przypadku niewystarczającej skuteczności środka zastosowanego w zalecanej dawce odpowie-

dzialność ponosi producent środka, to w przypadku dawek obniżonych odpowiedzialność spada na rolnika. 



Dlatego też zalecenia stosowania niższych dawek muszą się bezwzględnie opierać na wynikach badań na-

ukowych oraz szczegółowej ocenie sytuacji na polu. 

TERMINY WYKONYWANIA ZABIEGÓW 

 

Ustalenie optymalnego terminu wykonania zabiegu ma podstawowe znaczenie dla uzyskania wymaganej 

skuteczności zabiegu oraz obniżenia liczebności agrofaga do poziomu, który nie tylko nie będzie zagrażał 

uprawie, ale nie dopuści do odbudowania populacji szkodnika, wymagającej powtórnego zabiegu. 

W ustalaniu terminu zabiegu należy zawsze wykorzystywać dane z rejestracji i sygnalizacji pojawu agro-

faga oraz wyniki lustracji prowadzonych na uprawie. W integrowanej ochronie dodatkowo należy brać pod 

uwagę występowanie wrogów naturalnych szkodników. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu wyników dotyczących 

okresu pojawu wrogów naturalnych lub, gdy stwierdzamy ich obecność na uprawie, wtedy do zabiegu należy 

użyć środka selektywnego, a termin zabiegu ustalić tak, aby nie powodować śmiertelności entomofauny 

pożytecznej. 

Opryskując uprawy kwitnące lub, w których występują kwitnące chwasty, obok obowiązku przestrzega-

nia okresu prewencji dla pszczół, dobrze jest wykonać zabieg wieczorem po zakończeniu oblotu pszczół. 

Ogólnie przyjmuje się, że pierwsze stadia rozwojowe szkodników są bardziej wrażliwe na stosowane środki i 

mogą być zwalczane niższymi dawkami środka.  

Stosowanie chemicznych preparatów w ramach integrowanej ochrony roślin wymaga precyzyjnego i 

przyjaznego dla środowiska wykorzystania nowoczesnej techniki ochrony roślin. 

Do najbardziej efektywnych sposobów zastosowania środków ochrony roślin jest zaprawianie materiału 

siewnego i rozmnożeniowego. Jest to co prawda zabieg profilaktyczny, ale stosuje się ograniczone dawki 

preparatu i na niewielkiej ilości materiału. Zaprawianie należy do zabiegów najtańszych, stosunkowo ła-

twych do wykonania i bezpiecznych dla środowiska rolniczego. 

Pomimo dużego postępu w technice opryskiwania, gdzie wykorzystuje się również GPS w ramach rolnic-

twa precyzyjnego, podstawą prawidłowego stosowania środków ochrony roślin jest sprawny technicznie 

opryskiwacz. Środek ochrony roślin w cieczy roboczej musi być naniesiony w wymaganej dawce, dlatego 

kalibracja powinna być przeprowadzana przynajmniej raz przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, a nie 

co 3 lata przed wymaganą kontrolą stanu technicznego (obowiązek wynikający z zapisu ustawy o ochronie 

roślin). Należy pamiętać o doborze odpowiednich rozpylaczy i dbałość o ich stan, ponieważ mają one bezpo-

średni wpływ na jakość wykonanego zabiegu i skuteczność biologiczną stosowanych środków ochrony ro-

ślin. Tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo opryskania roślin sąsiednich, zwłaszcza herbicydami, należy 

stosować rozpylacze przeciwznoszeniowe. 

Przy silniejszych wiatrach zalecane jest stosowanie rozpylaczy eżektorowych. Dają one jednak dużą ilość 

kropel grubych i bardzo grubych. Rozpylacze te można stosować zwłaszcza przy zabiegach herbicydami 

doglebowymi, przedwschodowymi i powschodowymi oraz do stosowania preparatów o działaniu układo-

wym. Innym rozwiązaniem poprawiającym efektywność zabiegu i zmniejszającym zagrożenie dla środowi-

ska jest stosowanie opryskiwaczy rękawowych z dodatkowym strumieniem powietrza, czy sadowniczych 

opryskiwaczy tunelowych. 

Celem polskiej ochrony roślin jest nie tyle redukcja ile optymalizacja stosowania środków ochrony roślin 

i wprowadzenie oraz przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin. 
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