
ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU I NAMNAŻANIU SIĘ ORGANIZMÓW 

SZKODLIWYCH 

 

 

Zapobieganie to stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju roślin uprawnych i maksymalne zwięk-

szenie oporu środowiska przed elementami szkodliwymi. 

Zdrowe i dobrze wykształcone rośliny są mniej podatne na inwazję przez szkodniki i łatwiej regenerują 

ewentualne uszkodzenia.  

Elementami prewencji są: 

• lokalizacja pola; 

• zmianowanie; 

• uprawa roli; 

• dobór odmian; 

• termin i normy wysiewu; 

• zrównoważona żyzność i stosunki wodne gleby; 

• higiena w polu; 

• zbiór i przechowywanie plonów; 

• ochrona i zwiększanie populacji organizmów pożytecznych oraz znajomość szkodników. 

 

LOKALIZACJA POLA 

 

Rozmieszczenie pól z poszczególnymi uprawami, zwłaszcza w dużych gospodarstwach rolnych, może 

wpływać na ich podatność na występowanie organizmów szkodliwych. Wiele szkodników ma gospodarzy 

alternatywnych. Unikanie uprawy takich roślin w pobliżu siebie ogranicza ich przemieszczanie. Należy za-

tem zachować izolację przestrzenną. Dla poszczególnych gatunków roślin należy wybierać też pola o jak 

najlepszych warunkach glebowych. Z drugiej strony można brać pod uwagę uprawy w pobliżu roślin, które 

zwabiają organizmy pożyteczne. 

 

ZMIANOWANIE 

 

Jest to jeden z podstawowych elementów zwiększenia żyzności gleby, stworzenia korzystnych warunków 

wzrostu roślin i prewencji występowania wielu organizmów szkodliwych.  

Uprawa po sobie roślin z różnych rodzin, będących gospodarzami dla różnych organizmów szkodliwych, 

zapobiega ich nagromadzaniu się, co ma miejsce w przypadku, gdy ten sam gatunek jest uprawiany wielo-

krotnie po sobie. Zmianowanie jest szczególnie efektywne w zapobieganiu uszkodzeń roślin przez organi-

zmy glebowe słabo rozprzestrzeniające się, np. nicienie. W wielu przypadkach kilkuletnie przerwy w upra-

wie tego samego gatunku rośliny uprawnej na tym samym polu są podstawowym sposobem unikania wystę-

powania w danym miejscu niektórych szkodników. Na przykład częsta uprawa na tym samym polu i brak 

izolacji przestrzennej prowadzą do licznych wystąpień niektórych szkodników, m.in. chowacza brukwiacz-

ka. 

 

UPRAWA ROLI 

 

Zabiegi uprawowe polegające na polepszeniu właściwości fizyko-chemicznych i stosunków wodnych w 

glebie mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju roślin uprawnych, a jednocześnie po-

gorszeniu warunków przeżycia i rozwoju organizmów szkodliwych. 



Zagospodarowanie ściernisk bezpośrednio po zbiorach za pomocą pługa podorywkowego, kultywatora 

ścierniskowego lub talerzówki przerywa nadmierne parowanie wody, mechanicznie niszczy chwasty, które 

mogą być pośrednimi żywicielami szkodników.  

Głęboka orka umożliwia dokładne i głębokie przykrycie resztek pożniwnych i występujących na nich 

szkodników, co ma znaczenie w ich rozprzestrzenianiu się. Głęboka orka niszczy również szkodniki glebowe 

przez ich wyorywanie na powierzchnię lub głębokie przyoranie.  

Zredukowanie uprawy gleby zmniejsza natomiast zagrożenie zachwaszczeniem większością gatunków 

chwastów dwuliściennych, i tym samym zwiększa możliwość występowania niektórych szkodników. Trady-

cyjna upraw płużna ma również inne wady, zwiększa ryzyko erozji gleby, powoduje powstawanie podeszwy 

płużnej i obniża aktywność mikroorganizmów glebowych w przeoranej warstwie. Dlatego też ostatnio często 

pług zastępuje się narzędziami spulchniającymi bez odwracania gleby. 

 

DOBÓR ODMIAN 

 

Odmiany roślin uprawnych powinny być dostosowane do warunków klimatycznych i glebowych wystę-

pujących w danym rejonie uprawy. Uprawa odmian odpornych lub tolerancyjnych jest jednym z najczęściej 

zalecanych elementów w integrowanej ochronie roślin i mówi się nawet o metodzie hodowlanej w ochronie 

roślin. Poszczególne odmiany roślin są najczęściej odporne w różnym stopniu na poszczególne organizmy 

szkodliwe. Dlatego też przy wyborze odmiany należy uwzględnić czy jest ona odporna lub tolerancyjna na 

organizm szkodliwy powodujący najczęściej największe zagrożenie na konkretnym obszarze uprawy. 

W doborze odmian roślin uprawnych trudno mówić o odmianach odpornych na szkodniki. Podejmowane 

są np. próby wyhodowania odmian, których rośliny wytwarzają grubszą warstwę kutykuli na różnych czę-

ściach rośliny i tym samym są mniej atrakcyjne, np. dla pryszczarka kapustnika. W doborze odmian można 

znaleźć odmiany o różnej długości okresu wegetacji, co ma znaczenie w przesuwaniu terminów kwitnienia 

czy dojrzewania, tak aby następował on w innym terminie niż największy nalot szkodnika (chowacz podob-

nik, częściej uszkadza łuszczyny odmian o wcześniejszej fazie kwitnienia). 

 

TERMIN I NORMY WYSIEWU 

 

Termin siewu jest jednym z głównych elementów uprawy wpływających na plon. Wczesny siew ozimin 

umożliwia silny rozwój roślin przed zimą, co chroni je przed uszkodzeniami ze strony szkodników.  

Optymalne terminy siewu różnią się w zależności od regionu ze względu na długość okresu wegetacyjne-

go i poziomu średnich temperatur. Dotyczy to również roślin jarych, gdzie za wczesny lub zbyt późny wy-

siew naraża rośliny na wystąpienie określonych szkodników. 

Optymalna obsada roślin na polu ma wpływ na kondycję roślin, ich zdrowotność, a więc i na plon. Zbyt 

gęste zasiewy powodują wzajemną konkurencję roślin o wodę i składniki pokarmowe. Odległość między 

roślinami w łanie wpływa na cyrkulację powietrza i penetrację światła. Osłabione rośliny łatwiej poddają się 

szkodnikom. Każdy gatunek rośliny uprawnej wymaga odpowiedniej głębokości siewu. Nieprzestrzeganie 

tych norm odbija się na kondycji siewek i naraża je na większe porażenie przez szkodniki glebowe. 

 

ZRÓWNOWAŻONA ŻYZNOŚĆ I STOSUNKI WODNE GLEBY 

 

Dostęp roślin do składników pokarmowych odgrywa podstawową rolę w ich produkcji. Gleby ze zrów-

noważoną żyznością dają szybki przyrost zdrowych roślin. 

Szybki wzrost roślin zmniejsza możliwość ich porażenia przez organizmy szkodliwe atakujące w okre-

ślonych stadiach rozwojowych roślin. Również rośliny dobrze rosnące mogą zrekompensować powstałe 

uszkodzenia. 



Jednostronne przenawożenie roślin, zwłaszcza azotem w stosunku do potasu, fosforu i innych składni-

ków, powoduje wybujałe i wydelikacone rośliny częściej narażone na organizmy szkodliwe. Rośliny niedo-

żywione są obiektem porażenia przez organizmy preferujące osłabione rośliny. Niedobory makro- i mikro-

elementów są przyczyną osłabienia roślin. 

Zrównoważona żyzność gleb polega na znajomości zawartości w niej składników pokarmowych w opar-

ciu o regularne badania, gdzie niedobory muszą być uzupełniane w zależności od wymagań poszczególnych 

gatunków roślin uprawnych i w zależności od oczekiwanego plonu. 

Żyzność gleb zależy też w dużym stopniu od prawidłowego odczynu i związanej z tym zawartości wap-

nia. Każdy gatunek rośliny uprawnej wymaga optymalnego pH gleby. Odchylenia od optimum źle wpływają 

na kondycję roślin i na większe narażenie na inwazję szkodników.  

Zrównoważona żyzność gleb zależy w dużej mierze od zawartości próchnicy ułatwiającej roślinom pobór 

wody i składników pokarmowych. Dlatego też gleba powinna być wzbogacana w substancję organiczną 

pochodzącą z różnych źródeł. Najkorzystniejszy jest obornik, gnojowica i kompost, gdyż oprócz masy orga-

nicznej i składników pokarmowych wzbogacają glebę w mikroorganizmy, które wytwarzają w niej odpo-

wiednią mikroflorę, antagonistyczną dla wielu chorób odglebowych. 

Prawidłowe stosunki wodne w glebie pozwalają roślinom na prawidłowy wzrost. Przesuszenie lub nad-

miar wody może wywołać w roślinach warunki stresowe zwiększające ich podatność na organizmy szkodli-

we. Należy więc dbać o prawidłowy drenaż pól, i tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione stosować na-

wadnianie w celu uzupełnienia niedoboru wody. 

 

HIGIENA W POLU 

 

Zabiegi fitosanitarne obejmują usuwanie i niszczenie miejsc zimowania czy namnażania się organizmów 

szkodliwych, np. czyszczenie sprzętu na polu, na którym wykonywano uprawy w celu niedopuszczenia do 

rozprzestrzeniania nicieni.  

Trzeba jednocześnie pamiętać o dezynfekcji narzędzi stosowanych przy tych zabiegach. 

 

ZBIÓR I PRZECHOWYWANIE PLONÓW 

 

Prawidłowy zbiór może przerwać rozwój organizmów szkodliwych i zapewnić uzyskanie czystego pro-

duktu. Czyste zbiory, wykonane we właściwym czasie mogą zapobiec problemom aktualnie przeprowadza-

nego zbioru, jak i w przyszłych uprawach.  

Zbiory przed przechowaniem muszą być odpowiednio przygotowane, np. przez dosuszenie materiału. 

Problem zabezpieczenia przechowywanych plonów przed występowaniem szkodników jest podobny jak w 

przypadku upraw polowych. Przede wszystkim należy zapobiegać ich występowaniu, kontrolować czy wy-

stępują i ustalić czy mogą spowodować szkody ekonomiczne. 

 

OCHRONA I ZWIĘKSZANIE POPULACJI ORGANIZMÓW POŻYTECZNYCH 

 

W środowisku rolniczym (agrocenozie), występuje olbrzymia liczba gatunków organizmów pożytecz-

nych. Są to owady zapylające, jak i organizmy mające olbrzymią rolę w ograniczaniu liczebności agrofagów. 

Ich rola zostanie omówiona w części poświęconej metodzie biologicznej. 

Wiemy wiele o ochronie gatunków pożytecznych w przypadku stosowania środków chemicznych. W in-

tegrowanej ochronie roślin zaleca się: 

• rezygnację z zabiegów, jeżeli pojaw szkodnika nie jest liczny i towarzyszy mu pojaw gatunków poży-

tecznych; w przypadkach, gdy jest to możliwe zabieg należy ograniczyć do pasów brzegowych (np. w 

zwalczaniu mszycy w rzepaku); w określonych sytuacjach można stosować wysiew roślin pułapkowych, 

które zasiedlają szkodniki, i gdzie można je następnie zwalczać; 



• stosowanie środków selektywnych, a więc niedziałających na gatunki pożyteczne; 

• na podstawie znajomości terminu pojawu gatunków pożytecznych zabieg można wykonywać przed ich 

nalotem na uprawę; 

• świadomość, że chroniąc wrogów naturalnych szkodników chronimy także inne obecne na polu gatunki 

pożyteczne, a także zapylacze. 

Podobne zalecenia są zawarte w programach ochrony wielu upraw i istota jest tylko w ich przestrzeganiu. 

Bardzo ważnym działaniem, mającym na celu zwiększenie roli drapieżców i pasożytów w ograniczaniu 

liczebności szkodników, jest wzbogacanie oporu środowiska poprzez zwiększanie różnorodności agrocenoz. 

W tym przypadku chodzi o stworzenie warunków dla występowania organizmów pożytecznych przez 

ochronę i tworzenie tzw. infrastruktury ekologicznej, obejmującej miedze, zadrzewienia śródpolne, zadrze-

wienia i zakrzaczenia przydrożne czy oczka wodne. 

Zbiorowiska kwitnących dzikich roślin zapewniają różne potrzeby środowiskowe wrogów naturalnych 

poprzez: 

• dostarczanie pokarmu uzupełniającego dla osobników dorosłych pasożytów: nektar, rosa miodowa, py-

łek; 

• zapewnienie dodatkowego pokarmu przy braku wystąpienia szkodników na polach uprawnych; 

• zapewnienia schronienia w czasie prac agrotechnicznych oraz miejsc zimowania; 

• stworzenie korzystnych warunków dla ich rozwoju. 

 

Pozostawianie infrastruktury ekologicznej nie może stanowić zagrożenia dla upraw rolniczych i nie po-

winny te miejsca stanowić źródła pokarmu czy rozmnażania się szkodników. 

Do zwiększenia populacji organizmów pożytecznych sprzyja również uprawa roślin miododajnych za-

równo jako wsiewek, jak i uprawy współrzędnej czy pasowej. 

Należy też pamiętać o ptakach owadożernych i zawieszać budki lęgowe i dokarmiać je zimą. Mówiąc o 

organizmach pożytecznych należy również pamiętać o występujących w glebie mikroorganizmach chorobo-

twórczych dla zimujących szkodników oraz mikroorganizmach antagonistycznych dla wielu czynników 

sprawczych chorób roślin. Stosowanie nawożenia organicznego zwiększa nie tylko ilości substancji próch-

nicznej, ale wzbogaca glebę w korzystną mikroflorę. 

Nie ulega wątpliwości, że integrowana ochrona roślin wymaga od rolnika znacznie większej wiedzy niż 

ochrona tradycyjna. Zasadniczym elementem tej wiedzy jest możliwość identyfikacji organizmów szkodli-

wych. Rolnik powinien wiedzieć, kiedy i jakie agrofagi mogą występować na uprawianych roślinach, jaka 

jest ich biologia, cykl rozwojowy i źródła zagrożenia. Pomocne w prawidłowej identyfikacji są różnego ro-

dzaju publikacje i usługi doradców, jak również informacje internetowe i programy komputerowe. 

 

PROWADZENIE OBSERWACJI UPRAW 

 

Obserwacja upraw w celu monitorowania poziomu występowania zarówno organizmów szkodliwych, jak 

i pożytecznych jest niezbędna w celu podjęcia właściwej decyzji co do potrzeby zastosowania środków 

ochrony. 

Prowadzenie obserwacji nad wystąpieniem i nasileniem występowania szkodników ma podstawowe zna-

czenie w opracowywaniu i realizacji integrowanej ochrony roślin. Uzyskiwane z takich obserwacji dane są 

podstawą do podejmowania decyzji o potrzebie wykonywania zabiegów ochrony oraz wyznaczania terminu 

ich przeprowadzenia. Prowadzenie stałych obserwacji i monitoringu nad pojawianiem się i nasileniem agro-

fagów jest szczególnie ważne, gdy obok uniknięcia strat w plonie pod uwagę należy brać czynnik ekono-

miczny, środowiskowy oraz obowiązek prowadzenia ochrony roślin w oparciu o zasady integrowanej ochro-

ny. 



Obok prowadzenia obserwacji można korzystać z wydawanych przez IOR-PIB i IUNG-PIB instrukcji, 

poradników, broszur upowszechnieniowych, ulotek oraz serwisu informacyjnego,,Sygnalizacja Agrofagów”. 

 

 

PROGI SZKODLIWOŚCI DLA SZKODNIKÓW 

 

Wraz z koncepcją integrowanej ochrony roślin pojawiło się w ochronie pojęcie progów szkodliwości i w 

pierwszym okresie było głównie traktowane jako ekologiczna podstawa decyzji o potrzebie podjęcia che-

micznego zwalczania organizmu szkodliwego. 

Progi szkodliwości zalecają podejmowanie zabiegów ochrony chemicznej tylko w przypadku, gdy li-

czebność szkodnika przekroczyła poziom, który oznaczał wystąpienie strat gospodarczych. W uzasadnieniu 

ważności progów szkodliwości podkreślano, że większość gatunków organizmów szkodliwych występuje w 

nasileniu niestanowiącym zagrożenia dla rośliny uprawnej i tylko w określonych sytuacjach, przy znacznym 

wzroście liczebności, wymaga zwalczania. 

Szerokie przyjęcie wykorzystywania wartości progów szkodliwości w praktyce ochrony roślin wynikało 

także ze specyfiki ochrony roślin, która w technologiach produkcji nie jest czynnikiem plonotwórczym, a 

tylko zabezpieczającym wysoką jakość i stabilizację plonowania. O wysokości plonu decyduje przygotowa-

nie gleby, nawożenie, dobór właściwej odmiany i jej potencjalne możliwości produkcyjne, a także warunki 

pogodowe, natomiast ochrona roślin ma zabezpieczyć uprawę przed stratami, jakie mogą powstać w przy-

padku wystąpienia szkodników. Oznacza to, że jeżeli w danym roku, czy rejonie organizmy szkodliwe nie 

wystąpią to nie ma w ogóle potrzeby wykonywania zabiegów ochrony chemicznej. W przypadku natomiast 

masowego pojawu i przy braku ochrony uprawa może ulec całkowitemu zniszczeniu i rolnik nie tylko, nie 

zbierze oczekiwanego plonu, ale także straci poniesione nakłady. 

Wartość progu szkodliwości jest więc ważnym kryterium, które ma pomóc w podjęciu decyzji o potrzebie 

wykonania zabiegów ochrony. 

Dzięki wprowadzeniu i ustaleniu wartości progów szkodliwości ograniczona została liczba zabiegów 

ochrony roślin i większości przypadków nastąpiło odejście od ustalonych z góry programów ochrony i za-

biegów profilaktycznych, a podstawą decyzji o zastosowaniu szczególnie chemicznych środków ochrony 

roślin stało się aktualne zagrożenie uprawy ze strony organizmów szkodliwych. 

Próg ekonomicznej szkodliwości określa się jako taką liczebność szkodnika, przy której wartość spo-

dziewanej utraty plonu przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego i wyraża to wzorem: 

 

    Pu 

E = -------- 

   KZ 

gdzie: 

E – ekonomiczna efektywność zabiegu ochrony roślin 

Pu – wartość produkcji uratowanej 

KZ – koszt zabiegu 

Ekonomiczna efektywność musi mieć wartość powyżej 1, czyli spodziewana wartość produkcji uratowa-

nej powinna być wyższa od kosztów zabiegu.  

Ustalenie wartości progu ekonomicznej szkodliwości wymaga przeprowadzenia najczęściej wielostron-

nych i wieloletnich badań. Są one prowadzone w IOR-PIB warunkach laboratoryjnych, ścisłych doświad-

czeniach poletkowych oraz na dobranych plantacjach produkcyjnych. Do badań wykorzystuje się zarówno 

naturalne wystąpienie agrofagów, jak i celowe ich wprowadzanie na uprawę w określonej liczebności, a tak-

że symulowanie powodowanych uszkodzeń poprzez np. usuwanie części rośliny. 

Metody opracowywania progów szkodliwości dla szkodników są bardzo zróżnicowane i są zależne od 

uprawy i badanego organizmu szkodliwego. 



Analizując wartości progów ekonomicznej szkodliwości łatwo jest zauważyć, że charakteryzują się czę-

sto dużą rozpiętością, a więc ich wartość jest zależna od wielu czynników. 

Przykładowo w uprawie rzepaku ozimego, jeżeli rozpoczęcie kwitnienia przypada na okres niższych tem-

peratur i rośliny długo pozostają w stadium zwartego pąka to nawet jeden okaz słodyszka rzepakowego może 

wyrządzić poważne szkody. Natomiast jeżeli jest ciepło i następuje szybki rozwój kwiatostanu, to nawet 

większa liczba słodyszków nie spowoduje istotnych strat gospodarczych. 

Z przedstawionego przykładu wynika, że wartości progów szkodliwości nie można traktować jako jedy-

nego i ostatecznego kryterium decydującego o podjęciu zwalczania, ale że wartość ta musi być skonfronto-

wana z sytuacją fitosanitarną, warunkami klimatycznymi oraz stanem roślin uprawnych na każdym polu. 
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