
Przeciwdziałanie odporności owadów na insektycydy 

Odporność to trwała i dziedziczna adaptacja osobników określonego gatunku owadów 

do stosowanego środka ograniczającego jego liczebność, powodująca mniejszą niż pierwotna 

wrażliwość na ten środek. 

Wzrost liczby ras odpornych owadów przyczynił się do wycofania z dalszych badań 
wielu insektycydów, które były nieskuteczne dla owadów odpornych. Koszty badań i 
wdrożenia do praktyki nowych środków znacznie wzrosły. Liczba nowo rejestrowanych 

substancji czynnych insektycydów wynosi mniej niż jeden na rok. 

Istnieją następujące rodzaje odporności: 

• odporność prosta – tylko na jeden pestycyd, występuje bardzo rzadko; 

• odporność krzyżowa, kiedy stosowanie pestycydu powoduje uodpornienie się owadów 

na inne insektycydy z tej samej grupy chemicznej; 

• odporność wielokierunkowa występuje wtedy, gdy populacja jest odporna na wiele 

pestycydów lub nawet na wiele ich grup, w wyniku występowania wielu 

mechanizmów odporności. 

Odporność owadów na preparaty chemiczne zależy od wielu czynników abiotycznych, 

biotycznych oraz wewnątrzpopulacyjnych. Jednak największą rolę odgrywają czynniki 

genetyczne oraz szeroko pojęta agrotechnika uprawianej rośliny. Owady wytworzyły wiele 

mechanizmów detoksykacji i wydalania związków szkodliwych. Występowanie osobników 

odpornych ma związek ze zdolnością owadów do tolerowania trucizn, które są śmiertelne dla 

owadów nie mających kontaktu z insektycydem. Odporność taj powstaje w wyniku działania 

selekcji i jest dziedziczna.  

Czynniki wpływające na rozwój odporności owadów na insektycydy : 

a) wewnętrzne genetyczne – odporność może być wynikiem pojawieniem się naturalnych 

mutacji genów. Silna presja selekcyjna powoduje zmiany w występowaniu genów 

odporności. Cechy odporności ujawniają się w kolejnych pokoleniach owadów. 

b) wewnętrzne biologiczne (biotyczne i behawioralne) – wpływ na powstanie odporności ma 

okres rozwoju owada, sposób rozmnażania się, liczebność potomstwa jednego pokolenia, 

izolacja, mobilność, migracja, sposób pobierania pokarmu. 

c) zewnętrzne aplikacyjne – dotyczą właściwości stosowanego środka - budowy chemicznej, 

długotrwałości działania oraz sposobu aplikacji - wielkość dawki, procent uzyskanej 

śmiertelności, sposób stosowania. Czynniki te mogą być modyfikowane przez człowieka w 

celu zahamowania lub opóźnienia powstawania odpornej populacji szkodników. 

 

Mechanizmy odpornościowe: 

a) odporność biochemiczna – mechanizmy tej odporności polegają na: 

–przemianie związków toksycznych i powstawania związków mniej toksycznych. W czasie 

transportu insektycydu do tkanki docelowej, organizm stara się go metabolizować do 



związków hydrofilnych i wydalić. Odporność metaboliczna może również polegać na 

syntezie izoenzymów powodujących detoksykację toksyn oraz na zwiększeniu syntezy 

enzymów o normalnej aktywności. 

– zmniejszeniu wrażliwości tkanki docelowej.  

b) odporność fizjologiczna – mechanizmy tej odporności polegają na: 

–ograniczenie wnikania insektycydu przez powłokę zewnętrzną. Szkielet zewnętrzny owada 

może w znacznym stopniu ograniczać przenikanie substancji chemicznej do wnętrza ciała. 

Spadek przepuszczalności kutikuli oraz jej pogrubienie wpływa na zmniejszenie tempa 

wnikania związku. Komórki nabłonka również ograniczają przenikanie toksyn oraz mają 
zdolność ich kumulowania i rozkładania. 

–wydalanie środka –substancja chemiczna jest usuwana z organizmu wraz z odchodami i 

innymi wydzielinami lub jest  unieszkodliwiana albo przechowywane w różnych organach 

wchodzących w skład układu trawiennego i wydalniczego. Może następować zahamowanie 

rozkładu szkodliwych związków chemicznych w przewodzie pokarmowym i ich wydalenie. 

Owady mogą także usuwać substancje szkodliwe wraz z wylinką. 
c) odporność behawioralna –polega na zmianie zachowania się owadów. Następuje 

zmniejszenie kontaktu z insektycydem, zmiana miejsca bytowania, ukrycie się w szczelinach 

lub ograniczenie ruchu. 

Zasady zapobiegania odporności owadów: 

• Daną substancję aktywną powinno się stosować na tej samej uprawie tylko jeden raz 

w sezonie. Należy stosować rotację grup chemicznych. 

• Wybierać insektycydy zawierające substancje aktywne o najlepszej skuteczności 

w stosunku do zwalczanego szkodnika. 

• W zwalczaniu odpornych populacji szkodnika nie zaleca się stosowania mieszanin 

insektycydów, o ile na którąkolwiek z substancji aktywnych wchodzących w skład 

mieszaniny została wykształcona odporność. W przypadku zastosowania mieszanin 

insektycydów należy zwrócić uwagę, by substancje aktywne należały do różnych grup 

chemicznych i były stosowane w dawkach zapewniających efektywność zabiegu. 

• Termin zabiegu należy uzależnić od: momentu  przekroczenia przez szkodnika progu 

ekonomicznej szkodliwości, wystąpienia najbardziej wrażliwej na uszkodzenia fazy 

rozwoju rośliny, prognozy pogody dotyczące temperatury oraz opadów, 

ryzyka zatrucia pszczół i innych owadów pożytecznych. 

• Środki ochrony roślin stosować w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą znajdującą 
się na opakowaniu. Zbyt niskie dawki powodują nasilenie populacje o średnim stopniu 

odporności, zaś zbyt wysokie powodują wykształcenie odporności o stopniu bardzo 

silnym. 

• Zadbać o sprawność opryskiwaczy, jakość wody użytej do przygotowania substancji 

czynnej,  prawidłowe parametry oprysku i  optymalnej temperaturze w czasie 

wykonywania zabiegu. 

• W przypadku konieczności powtórzenia zabiegu, należy określić przyczyny 

nieskuteczności i w razie potrzeby, zastosować środek zawierający substancję aktywną 
z innej grupy chemicznej. 

• Gdy stwierdzono odporność szkodnika na związki z danej grupy chemicznej, nie należy 

stosować środków o podobnym mechanizmie działania.  

• Ograniczenie stosowania środka nieskutecznego  musi trwać, aż do momentu 

ponownego wystąpienia silnej jego wrażliwości. 



• Zwracać uwagę na ochronę fauny pożytecznej i naturalnych wrogów szkodników. Im 

później w sezonie przeprowadzany jest zabieg chemiczny tym większe stanowi 

zagrożenie dla fauny pożytecznej. 

• O wystąpieniu odporności należy powiadomić pracowników Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w celu 

określenia zakresu zjawiska i opracowania strategii zwalczania. 

Integrowane ochrona roślin wymaga ograniczeń w stosowaniu środków chemicznych. 

Należy unikać zabiegów rutynowych i profilaktycznych. Ochrona środowiska naturalnego, 

a zwłaszcza fauny pól uprawnych, powinny mieć pierwszeństwo przed opartą na środkach 

chemicznych toksycznością.  

Tabela 1. Kody IRAC dla poszczególnych substancji czynnych zarejestrowanych w 
Polsce do użycia w ochronie roślin sadowniczych przed szkodnikami (Kupczak K. 2018) 

Substancja czynna grupa chemiczna Kod (nr) grupy IRAC 

abamektyna makrocykliczne laktony 6 

acekwinocyl nieklasyfikowane 20B 

acetamipryd neonikotynoidowe 4A 

Adoxophyes orana biologiczne wyłączony z klasyfikacji 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki mikrobiologiczne 11A 

benzoesan emamektyny makrocykliczne laktony 6 

bifenazat karbazynianowe 20D 

chlofentezyna = klofentezyna tetrazynowe 10A 

chlorantraniliprol antranilowe diamidy 28 

chloropiryfos fosforoorganiczne 1B 

chloropiryfos metylowy 1B 

chlotianidyna = klotianidyna neonikotynoidowe 4A 

Cydia pomonella granulosis virus mikrobiologiczne wyłączony z klasyfikacji 

cypermetryna pyretroidowe 3A 

deltametryna 3A 

diflubenzuron benzoilomocznikowe 15 

etoksazol oksazoliny 10B 

fenpiroksymat fenoksypirazole 

karboksamidowe 

21A 

flonikamid 29 



fosmet fosforoorganiczne 1B 

heksytiazoks tiazolidynowe 10A 

indoksakarb oksadiazynowe 22A 

lambda-cyhalotryna pyretroidowe 3A 

metoksyfenozyd hydroidy 18 

milbemektyna makrocykliczne laktony 6 

oksamyl karbaminianowe 1A 

olej parafinowy   wyłączony z klasyfikacji 

pirymikarb karbaminianowe 1A 

spinosad makrocykliczne laktony 5 

spirodiklofen kwasy tetronowe 23 

spirotetramat ketoenole 23 

tebufenpirad pochodne pirazoli 21A 

tiachlopryd neonikotynoidy 4A 

tiametoksam 4A 

  

Tabela 2. Dodatkowe informacje odnośnie do możliwości lub przeciwwskazania rotacji 
pomiędzy środkami z poszczególnych podgrup grup głównych (Kupczak K. 2018) 

Kod (nr) 

grupy IRAC 

Uwagi i stopień ryzyka 

4A, 4B, 4C, 

4D & 4E 

Chociaż uważa się, że te związki mają to samo miejsce docelowe, dowody 

wskazują, że ryzyko metabolicznej oporności krzyżowej pomiędzy podgrupami 

jest niskie 22A & 22B 

25A & 25B 

10A Heksytiazoks jest grupowany z chlofentezyną, ponieważ wykazują one oporność 
krzyżową, nawet jeśli są one strukturalnie różne 

11A Różne środki zawierające Bacillus thuringiensis, które są zalecane na różne 

rodzaje owadów, mogą być używane razem, bez uszczerbku dla zarządzania 

odpornością. 
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