
ZASADY WDRAŻANIA INTEGROWANEJ OCHRONY 

Rozwój produkcji rolniczej jest ściśle związany z postępem technologicznym, który 

może wywierać wpływ na wzrost produkcji, powodować oszczędność nakładów lub 

usprawniać proces produkcyjny. W celu osiągnięcia optymalnych efektów w produkcji 

rolniczej należy dostosowywać technologie do konkretnych warunków gospodarowania.  

W przypadku produkcji roślinnej zmiany w technologii wynikają głównie z postępu 

hodowlanego    i     doboru    odmian,    optymalizowania    poziomu    czynników    produkcji  

i przestrzegania terminów agrotechnicznych oraz racjonalnej ochrony roślin.  

Z technologią produkcji wiąże się stosowanie wszystkich znanych nauce i praktyce 

ilościowych i jakościowych elementów procesu technologicznego wpływających na wielkość 

i jakość produktu. Ma na niego wpływ również stosowana ochrona roślin, jako tzw. czynnik 

plonochronny. Powszechne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin jest jedną z 

przyczyn degradacji środowiska naturalnego. Wynikające z tego zagrożenia to: 

- wzrost zachorowalności ludzi na choroby nowotworowe i uczuleniowe, 

- rozwój odpornych ras szkodników, patogenów i chwastów, 

- wyniszczanie organizmów pożytecznych, 

- pojaw wielu gatunków szkodników wtórnych. 

Problemy te spowodowały, że w wielu rozwiniętych krajach podjęto działania mające na celu 

minimalizowanie lub zapobieganie tym ujemnym skutkom nadmiernej i często nieracjonalnej 

chemizacji produkcji rolniczej. Znalazło to wyraz w opracowaniu i wdrażaniu zasad 

integrowanej ochrony. Głównym celem integrowanej ochrony jest maksymalne ograniczanie 

stosowania syntetycznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych czy regulatorów 

wzrostu roślin. Chemiczna ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami czy chwastami 

powinna być zastępowana metodami alternatywnymi, takimi jak: biologiczne, fizyczne i 

agrotechniczne.  

Integrowana Ochrona jest to zatem produkcja wysokiej jakości dająca pierwszeństwo 

bezpiecznym metodom niechemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne 

stosowanych agrochemikaliów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi. 

W celu uzyskiwania wysokich i dobrej jakości plonów dopuszczalne jest stosowanie 

selektywnych lub wybranych częściowo selektywnych środków ochrony roślin. Niezwykle 

ważne jest również, aby chemiczne zwalczanie szkodników stosować tylko wówczas, gdy ich 

liczebność przekracza przyjęty próg szkodliwości. Aby to jednak stwierdzić, konieczne jest 

systematyczne prowadzenie lustracji na obecność i liczebność szkodników. 

Próg zagrożenia to taka liczebność szkodnika, przy której muszą być podjęte zabiegi 

zwalczające. Progi zagrożenia zostały opracowane dla większości gatunków roślin 

uprawnych. Są one ciągle weryfikowane na podstawie uzyskiwanych wyników badań. 

Przyjęte progi zagrożenia dla naszego kraju publikowane są w Programie Ochrony Roślin. W 

programie tym umieszczana jest także tabela selektywności dla organizmów pożytecznych 

środków polecanych do zwalczania chorób i szkodników. Tylko niektóre środki ochrony 

roślin polecane do stosowania są całkowicie selektywne. Większość z nich to środki 

częściowo selektywne. Przyjmuje się, że w integrowanej ochronie można stosować środki, 

które niszczą do 50% naturalnych wrogów szkodników. W niektórych jednak przypadkach 

(przy braku możliwości zwalczania niektórych szkodników) dopuszcza się środki zwalczające 

nawet około 70% wrogów naturalnych. Pod względem selektywności środki ochrony roślin 

dzielimy na 4 kategorie: 

< 25% - 1 kategoria - bezpieczne (środek selektywny S), 

 25-50% - 2 kategoria - mało szkodliwe (środek selektywny częściowo S/C), 

 51-75% - 3 kategoria - umiarkowanie szkodliwe (środek częściowo selektywny C/S), 

> 75% - 4 kategoria - szkodliwe (środek nieselektywny N).  



Przedstawiając problematykę związaną z Integrowaną Ochroną, należy zwrócić 

uwagę, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów nałożyła na państwa 

członkowskie obowiązek wdrożenia w życie od 2014 r. zasad integrowanej ochrony roślin 

(art. 14).  

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin określone zostały w załączniku III do ww. 

Dyrektywy. Zgodnie z nimi w celu zapobiegania występowaniu organizmów szkodliwych lub 

minimalizowania ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne należy stosować: 

a) płodozmian, 

b) właściwe techniki uprawy, 

c) odmiany odporne lub tolerancyjne, a materiał siewny i nasadzeniowy w kategorii 

standard lub kwalifikowany, 

d) zrównoważone nawożenie, wapnowanie oraz nawadnianie i odwadnianie, 

e) środki higieny, w tym regularnie oczyszczać maszyny i sprzęt, aby zapobiegać 

rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych, 

f) odpowiednie metody ochrony roślin w celu stworzenia właściwych warunków dla 

występowania ważnych organizmów pożytecznych oraz wykorzystywania 

ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza nim. 

W przypadku, kiedy zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody 

niechemiczne zapewnią zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi, to metod 

chemicznych nie należy stosować. Jeżeli jednak wystąpi konieczność zastosowania 

chemicznej ochrony, to preparaty należy dobierać pod kątem jak najbardziej 

ukierunkowanego działania oraz jak najmniejszych skutków ubocznych dla zdrowia ludzi,  

organizmów niebędących celem zwalczania oraz dla środowiska.  


