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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE

z dnia 21.10.2009 r.

(19) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009

oraz niniejszej Dyrektywy, wprowadzenie w życie zasad

integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem, a zasada

pomocniczości ma zastosowanie do sposobu ich

wprowadzenia w życie.



Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.
(Dz. U. Rz. z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 455)

1. stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem

integrowanej ochrony roślin,

Art. 35 ust. 3 użytkownicy profesjonalni:



osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin

w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby,

w szczególności w ramach działalności

gospodarczej lub zawodowej w tym w rolnictwie

i leśnictwie

Użytkownik profesjonalny –

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.

(Dz. U. Rz. z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 455)



Sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,

polegający 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

Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.

(Dz. U. Rz. z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 455)



Integrowane metody ochrony

Metoda

agrotechniczna

Metoda

hodowlana

Metoda

biologiczna

Metoda

fizyczna

Metoda

mechaniczna

Metoda

chemiczna



Owady pożyteczne

Wrogowie naturalni Zapylacze



Na świecie jest około 100 000

szkodników roślin uprawnych

tylko 5% stanowi zagrożenie



Wstępne badania do integracji zwalczania szkodników

buraków

Lipa J. J., 1965

Biul Inst. Ochr. Roślin 31: 395-407

Integrowane metody ochrony buraka

Berbeć E., 1984

Ochrona Roślin 11/12: 24-26

Integrowana ochrona buraka cukrowego przed

agrofagami

Górski D., Miziniak W., Piszczek J., Ulatowska A., 2011

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1: 28-36



Metodyki integrowanej ochrony buraków



Poradnik sygnalizatora ochrony buraka



Załącznik III do Dyrektywy 2009/128/WE

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie

wymagań integrowanej ochrony roślin

(Dz. U. Rz. z dnia 26 kwietnia 2013 poz. 505).

„Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin”



Załącznik III do Dyrektywy 2009/128/WE

„Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin”

1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub 

minimalizowanie ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne 

należy osiągać lub wspierać między innymi przez:

– płodozmian,

– stosowanie właściwych technik uprawy (np. zwalczanie chwastów 
przed siewem lub sadzeniem roślin, termin i norma wysiewu, 
stosowanie wsiewek, uprawa bezorkowa, cięcie i siew bezpośredni),

– odmiany odporne (tolerancyjne), materiał siewny i nasadzeniowy 
kwalifikowany,

– zrównoważone nawożenie, wapnowanie i nawadnianie,

– higiena, np. czyszczenie maszyn i sprzętu,

– ochrona i stwarzanie warunków dla występowania ważnych 
organizmów pożytecznych, np. poprzez stosowanie odpowiednich 
metod ochrony roślin lub wykorzystanie ekologicznych struktur w 
miejscu produkcji i poza nim.



Tworzenie korzystnych warunków

dla rozwoju entomofauny pożytecznej

fot. M. Hurej

źródło: Internet



2. Organizmy szkodliwe muszą być monitorowane przy 

zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, jeśli są one 

dostępne. Wśród takich narzędzi powinny znaleźć się 

monitoring pól oraz systemy ostrzegania, prognozowania

i wczesnego diagnozowania oparte na solidnych 

podstawach naukowych, tam gdzie możliwe jest ich 

zastosowanie, a także doradztwo osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. 

Załącznik III do Dyrektywy 2009/128/WE

„Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin”



4. Nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone 

metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, 

jeżeli zapewniają one zadawalającą ochronę przed organi-

zmami szkodliwymi.

Załącznik III do Dyrektywy 2009/128/WE

„Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin”



Liczba zalecanych do stosowania w Polsce biologicznych, 

biotechnicznych i innych niechemicznych środków ochrony roślin

Grupa środków
Zalecenia Ochrony Roślin na lata

2006/2007 2010/2011 2012/2013 2014/2015

Stymulatory

odporności roślin
8 7 – –

Atraktanty i repelenty 24 12 7 8

Feromony 17 11 – –

Środki biologiczne 

i biotechniczne
64 39 25* 21

Razem 113 69 38 29

* dwa środki: Biochicol K AL (stymulator odporności roślin) oraz Ekodiem – CPVPC 

(feromon) zostały włączone do środków biologicznych i biotechnicznych



6. Użytkownik profesjonalny powinien ograniczać stosowanie 

pestycydów i inne formy interwencji do niezbędnego 

poziomu, np. poprzez zredukowanie dawek, ograniczenie 

liczby wykonywanych zabiegów lub stosowanie dawek 

dzielonych, biorąc pod uwagę, czy można zaakceptować 

dany poziom zagrożenia roślin i czy interwencje te nie 

zwiększają ryzyka rozwoju odporności organizmów 

szkodliwych. 

Załącznik III do Dyrektywy 2009/128/WE

„Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin”



Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.
(Dz. U. Rz. z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 455)

2. w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust.

I Rozporządzenia nr 1107/2009 są zobowiązani

do wskazania sposobu realizacji wymagań

integrowanej ochrony roślin poprzez podanie

co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem

ochrony roślin.

Art. 35 ust. 3 użytkownicy profesjonalni:



Kontrola



Podstawowe informacje

 dane o gospodarstwie

 aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 aktualny przegląd techniczny aparatury ochrony roślin

 ewidencja zabiegów ochrony roślin

Informacje dodatkowe

 warunki przechowywania środków ochrony roślin

 prowadzenie integrowanej produkcji



Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin



Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin



Zeszyt ewidencji zabiegów integrowanej

ochrony roślin



„…wskazują wyraźnie na potrzebę przystosowania

działań ochronnych do dobrze poznanych warunków

plantacji i gospodarstwa, a bez dobrego współdziałania

kompetentnego i odpowiedzialnego poradnictwa

ze świadomym wymagań chronionej rośliny i jej

zagrożeń plantatorem trudno będzie uzyskać

zadawalające i stabilne plony”

Berbeć E., 1984

Ochrona Roślin 11/12: 24-26



Integrowana ochrona roślin to przygotowanie i wiedza 

rolnika umożliwiająca mu optymalne wykorzystanie metod

i technik ochrony roślin z uwzględnieniem takich czynników 

jak: plon, dochód, ryzyko, zrównoważone stosowanie

i bezpieczeństwo dla konsumenta, rolnika i środowiska.

Producent

Rolnik jest główną i najważniejszą postacią w upowszech-

nianiu proekologicznych, integrowanych programów 

ochrony upraw przed kompleksem organizmów 

szkodliwych.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


