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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej 

rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania 
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przy ro dy 
i krajobrazu naszych wsi.

Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich 
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹ 
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci 
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi. 

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
l promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska; 
l zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych; 
l zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych; 
l podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w sys te-
mie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z po wo dze niem 
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przy-
ro dy, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników. 
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków na ro do wych, 
czy rezerwatów. 

Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na 
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROL NO-
ŒRO DO WI SKO WY. 

Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³ ko wi-
cie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wy na gro dze nie 
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿ no rod no-
œci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu. 

W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 2004-
2006 bêd¹ mogli uczestniczyæ: 
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne, 

któ rzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara 
u¿yt ków rolnych.

Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie go spo darstw 

ekologicznych; 
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azo tu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.

W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie roz sze rzo-
ny o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.

Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania 
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych: 
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody, 
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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Ochrona roœlin nie tworzy odrêbnego pakietu lub jego opcji w Krajowym 
Pro gra mie Rolnoœrodowiskowym, jest natomiast motywem pojawiaj¹cym siê 
w ob rê bie ró¿nego rodzaju pakietów. Generalnie w Programie preferowane s¹ me-
to dy niechemiczne, w tym zw³aszcza takie, które s¹ ma³o ingerencyjne w aspekcie 
funkcjonowania agroekosystemu.

W dokumencie „Zwyk³a dobra praktyka rolnicza”, bêd¹cym wyjœciowym wa-
run kiem przyst¹pienia rolnika do Programu, postawiono nastêpuj¹ce warunki:
l „Wolno stosowaæ tylko œrodki ochrony roœlin dopuszczone do obrotu prze pi sa mi 

o ochronie roœlin uprawnych lub o rolnictwie ekologicznym.
l Zabiegi chemicznej ochrony roœlin powinny byæ wykonywane atestowanymi 

opry ski wa cza mi, przez osoby posiadaj¹ce aktualne zaœwiadczenie o prze szko-
le niu w tym zakresie lub sprzêtem rêcznym.

l Œrodki ochrony roœlin na terenie otwartym nale¿y stosowaæ, je¿eli miejsce 
sto so wa nia œrodka ochrony roœlin jest oddalone co najmniej 5 m od dróg pu-
blicz nych i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowañ in wen tar-
skich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów dzia³kowych, rezerwatów przyrody, 
wód po wierzch nio wych oraz od granicy wewnêtrznego terenu ochrony strefy 
poœredniej Ÿróde³ i ujêæ wody, przy kierunku wiatru w stronê tych obiektów.

l Œrodki ochrony roœlin nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do celów okreœlonych w ety-
kie cie-instrukcji stosowania”.
Niezale¿nie od tego, co napisano powy¿ej, w niektórych opcjach Programu 

stosowanie œrodków chemicznej ochrony roœlin jest w ogóle zabronione.

Ochrona roœlin nale¿y do najtrudniejszych dzia³añ zwi¹zanych z produkcj¹ 
roœlinn¹. Wymaga ona znajomoœci miejsca produkcji, czyli jakoœci gleby na kon-
kret nym polu, jak równie¿ warunków klimatycznych i, co najwa¿niejsze, orien ta cji 
dotycz¹cej nasilenia wystêpowania najwa¿niejszych sprawców chorób, szkod ni-
ków i chwastów w danym regionie. Jakkolwiek nie mo¿na zupe³nie wykluczyæ 
ryzyka wyst¹pienia agrofagów, to odpowiednia wiedza i konsekwentne dzia ³a nie 
umo¿liwiaj¹ ograniczenie ich szkodliwoœci poni¿ej poziomu okreœlanego jako 
próg ekonomicznej szkodliwoœci. Temu celowi s³u¿¹ wszystkie dostêpne za bie gi 
maj¹ce zapewniæ dobre warunki wzrostu i rozwoju samej roœliny, a jed no cze œnie 
zapobiec wyst¹pieniu agrofagów szkodliwych.

W razie koniecznoœci zwalczania okreœlonego gatunku agrofaga zaleca siê sto-
so waæ metody i sposoby, które siê nawzajem uzupe³niaj¹:

–  niezbêdne zabiegi agrotechniczne;
–  uprawê odmian tolerancyjnych lub odpornych na choroby lub szkodniki;
–  stwarzanie korzystnych warunków dla rozwoju naturalnych wrogów szkod-

ni ków;
–  wprowadzanie œrodków biologicznych;
–  stosowanie chemicznych œrodków ochrony roœlin.

1OCHRONA ROŒLIN W KRA JO WYM
PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM

Bli¿sze informacje na temat Programu znajdziesz w broszurze: „Prze wod nik po 
Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym”. Tam te¿ znajdziesz tekst „Zwy k³ej 
dobrej praktyki rolniczej”.
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Preparaty chemiczne powinny byæ traktowane jako wspomagaj¹ce lub in ter wen-
cyj ne, a w ich doborze nale¿y braæ pod uwagê ochronê organizmów obo jêt nych 
i po¿ytecznych dla œrodowiska rolniczego.

Decyzja o zabiegu chemicznym powinna siê odnosiæ do konkretnego pola i opie-
raæ siê na rachunku zysków i strat przy za³o¿eniu, i¿ pewne ubytki plonu mog¹ 
byæ mniej dotkliwe ani¿eli skutki zabiegu, którego celem jest ca³kowita li kwi da-
cja danego gatunku szkodnika, sprawcy choroby lub chwastu. Takie podejœcie do 
produkcji roœlinnej, w którym elementy uprawy s¹ zintegrowane z zabiegami 
ochrony roœlin, okreœla siê terminem dobrej praktyki ochrony roœlin. Umie jêt-
noœæ racjonalnego gospodarowania w zgodzie z zasadami dobrej praktyki ochro ny 
roœlin jest programem i celem zrównowa¿onego rolnictwa œrodowiskowego.

Które agrofagi pod le gają obowiązkowi zwal cza nia,
a które należy zwal czaæ z rozsądku?

Niezale¿nie od gatunku i odmiany uprawianej roœliny mo¿na na niej spotkaæ 
agrofagi, które w rozumieniu prawa podlegaj¹ obowi¹zkowemu zwalczaniu i to 
pod nadzorem Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Lista organizmów 
(agro fa gów) podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania zawiera gatunki spraw-
ców cho rób, szkodników lub chwastów, które w Polsce nie wystêpuj¹ lub 
wystêpuj¹ na ograniczonym, œciœle okreœlonym obszarze. S¹ to gatunki uznane 
w œwietle wspó³ cze snej wiedzy ekspertów rolnictwa i leœnictwa za zagra¿aj¹ce 
roœlinom upraw nym i dzikim na terytorium naszego kraju, a ich wykaz podaje 
Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ̄ ywnoœciowej z dnia 6 lutego 
1996 roku w spra wie zwalczania organizmów szkodliwych [Dziennik Ustaw z dn. 
6.02.1996 roku, Nr 5, Poz. 81].

Oddzieln¹ grupê stanowi¹ takie gatunki organizmów szkodliwych, co do któ-
rych decyzjê o ich zwalczaniu mo¿e podj¹æ rolnik samodzielnie lub w kon sul ta cji 
z doradc¹, w oparciu o analizê progów ich ekonomicznej szkodliwoœci i wiel ko œci 
ewentualnych strat w plonie. S¹ to na ogó³ agrofagi wystêpuj¹ce po wszech nie, które 
w sprzyjaj¹cych warunkach mog¹ siê silnie rozmno¿yæ, powoduj¹c powa¿ne straty 
ekonomiczne. Doœwiadczeni rolnicy na ogó³ wiedz¹, jakie cho ro by i szkodniki 
zagra¿aj¹ roœlinom na polach, na których gospodaruj¹.

Wieloletnie obserwacje i badania naukowe pozwalaj¹ na wytypowanie listy 
najwa¿niejszych gospodarczo gatunków – sprawców chorób, szkodników i chwa-
stów szkodliwych dla roœlin uprawnych danego regionu. Zak³ad Metod Pro gno-
zo wa nia i Rejestracji Agrofagów oraz Zespó³ Badania Gryzoni Polnych Instytutu 
Ochrony Roœlin w Poznaniu opracowuj¹ corocznie publikowane raporty o stanie 
fitosanitarnym roœlin uprawnych w Polsce oraz o stopniu zachwaszczenia upraw 
rolniczych i spodziewanych wyst¹pieniach agrofagów w sezonie nastêpnym. 
Raport zawiera statystycznie opracowane informacje zebrane przez inspektorów 
Inspekcji Ochrony i Nasiennictwa na polach ca³ego kraju. System dzia³a nie prze-
rwa nie od 1953 roku, co pozwala na obserwacjê zmian w sk³adzie gatunkowym 
agrofagów szkodliwych w okresie minionego pó³wiecza.

Dla przyk³adu aktualnie w ca³ym kraju lub lokalnie, na roœlinach zbo¿owych 
zagro¿enie stanowi¹ nastêpuj¹ce choroby powodowane przez grzyby:

l m¹czniak prawdziwy zbó¿ i traw;
l rdza brunatna pszenicy;
l septorioza plew pszenicy ozimej;
l ³amliwoœæ podstawy ŸdŸb³a pszenicy ozimej;
l zgorzel podstawy ŸdŸb³a;
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l œnieæ cuchn¹ca pszenicy;
l g³ownia pyl¹ca jêczmienia;

i szkodniki:
l skrzypionki;
l mszyca zbo¿owa;
l pryszczarek zbo¿owiec.

Na pêdach nadziemnych ziemniaka najwiêksze zagro¿enie stanowi¹:
l zaraza ziemniaka;
l stonka ziemniaczana;

a na bulwach:
l parch zwyk³y ziemniaka;
l ospowatoœæ bulw ziemniaka;
l sucha zgnilizna;
l zaraza ziemniaka;
l larwy drutowców i rolnic oraz pêdraki.

Na pêdach nadziemnych buraka cukrowego mog¹ wyst¹piæ nastêpuj¹ce agro fa gi:
l chwoœcik buraka (grzyb);
l œmietka æwiklana;
l mszyca trzmielinowo-burakowa;

a na korzeniach:
l rolnice;
l pêdraki.

Do wa¿nych agrofagów rzepaku zalicza siê:
l such¹ zgniliznê krzy¿owych;
l s³odyszka rzepakowego;
l chowacza czterozêbnego;
l chowacza brukwiaczka;
l chowacza podobnika;
l pryszczarka kapustnika;

oraz powoduj¹ce ostatnio powa¿ne szkody:
l tantnisia krzy¿owiaczka;
l gnatarza rzepakowca.
Wymienione gatunki powinny byæ objête szczególnym nadzorem, gdy¿ w sprzy-

ja j¹ cych warunkach siedliskowych i pogodowych mog¹ wyrz¹dziæ szkody go spo-
dar cze. Jednak¿e, w zale¿noœci od ró¿nych czynników w niektórych miej sco wo-
œciach mog¹ wyst¹piæ tak¿e zupe³nie inne gatunki agrofagów. Na podstawie analizy 
przebiegu pogody, w ci¹gu ostatnich lat, coraz czêœciej s³yszy siê opinie, i¿ ka¿dy 
rok jest inny i trudno przewidzieæ, jakich problemów fitosanitarnych mo¿na siê 
spodziewaæ w roku nastêpnym. Dlatego ka¿dy rolnik powinien utrzy my waæ 
œcis³y kontakt i konsultowaæ na bie¿¹co z miejscow¹ s³u¿b¹ ochrony ro œlin swoje 
problemy fitosanitarne oraz reagowaæ na komunikaty Inspekcji Ochro ny Roœlin 
i Nasiennictwa.
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Klimat i przebieg pogody, ukszta³towanie terenu, ¿yznoœæ gleby oraz ro œlin-
noœæ w miejscu po³o¿enia gospodarstwa decyduje o wyborze roœliny uprawnej, 
a tak¿e wp³ywa na wystêpowanie organizmów szkodliwych i mo¿e zwiêkszaæ 
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia szkody. Pola usytuowane na zboczach o wy sta-
wie po³udniowej s¹ nara¿one na wczeœniejszy pojaw agrofagów cie p³o lub nych. 
Stanowiska o wystawie nawietrznej bêd¹ bardziej nara¿one na nalot szkodników, 
z kolei bardziej wilgotny mikroklimat w miejscach os³oniêtych sprzyja roz wo jo wi 
chorób grzybowych.

Gleba oddzia³uje nie tylko na rozwój przebywaj¹cych w niej organizmów 
szko dli wych, ale równie¿ na roœliny, wp³ywaj¹c poœrednio na ich podatnoœæ na 
cho ro by.

Zapewnieniu roœlinom optymalnych warunków rozwoju s³u¿¹ równie¿ za bie gi 
melioracyjne, polegaj¹ce na spulchnianiu podglebia i na drenowaniu. O pra wi d³o-
wym wzroœcie i rozwoju roœlin decyduje jej ¿yznoœæ, czyli zasobnoœæ w nie zbêd ne 
sk³adniki pokarmowe dostarczane w trakcie nawo¿enia substancjami or ga nicz ny mi 
i mineralnymi.

Nawozy naturalne maj¹ tê zaletê, ¿e wzbogacaj¹ glebê w próchnicê, po pra-
wiaj¹ jej strukturê i gospodarkê wodn¹, a tak¿e wprowadzaj¹ do œrodowiska po ¿y-
teczn¹ mikroflorê i mikrofaunê. Roœliny uprawiane na zielony nawóz od dzia ³uj¹ 
na glebê, roœlinê oraz agrofaga, zarówno w okresie wzrostu jak i po zaoraniu. 
Dla przyk³adu – wprowadzenie do p³odozmianu jako roœlin poplonowych gor czy-
cy bia³ej odmiany Metex lub rzodkwi oleistej (odmiany: Adagio, Pegletta albo 
Resal) mo¿e ograniczyæ populacjê szkodliwego nicienia – m¹twika burakowego 
w glebie o 50-70%.

Ryzyko wyst¹pienia szkód mo¿na tak¿e zmniejszyæ poprzez wybór takiego 
gatunku i odmiany roœliny uprawnej, które s¹ lepiej dostosowane do lokalnych 
warunków œrodowiskowych. Ewentualne problemy zwi¹zane ze szkodami wy-
rz¹ dza ny mi przez choroby, szkodniki lub chwasty rolnik powinien przewidzieæ 
w momencie wyboru roœliny, któr¹ zamierza uprawiaæ na okreœlonym polu.

2 JAK ZMNIEJSZYÆ RYZYKO
WYSTĄPIENIA CHORÓB,

SZKOD NI KÓW LUB CHWA STÓW?

W Programie Rolnoœrodowiskowym rolnik powinien potrafiæ roz po zna waæ 
najwa¿niejsze gatunki agrofagów, jakie wystêpuj¹ w jego regionie i pro wa dziæ 
systematyczne obserwacje w celu ustalenia rzeczywistego po zio mu zagro¿enia na 
swoim polu.
W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci powinien siê zwróciæ o pomoc do do rad cy ODR 
lub inspektora WIORiN.

Zadaniem rolnika jest regulowanie ró¿nymi zabiegami agrotechnicznymi wil got no œci 
gleby, stopnia jej przewietrzenia i tempa ogrzewania siê, aby upra wia nym roœlinom 
oraz mikroflorze i faunie glebowej stworzyæ jak naj ko rzyst niej sze warunki rozwoju 
i równoczeœnie eliminowaæ organizmy szko dli we zw³aszcza chwasty.
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Im roœlina bêdzie lepiej zaaklimatyzowana i przystosowana do danego sta no-
wi ska, tym szybciej bêdzie siê rozwija³a (zw³aszcza w okresie wschodów), tym 
odporniejsza bêdzie na choroby, szkodniki lub chwasty, tym bujniejszy bêdzie jej 
wzrost i rozwój, a w efekcie – wiêkszy i jakoœciowo dorodniejszy bêdzie plon. Aby 
ograniczyæ zagro¿enie ze strony patogenów lub szkodników oraz wyrównaæ skutki 
jednostronnego wyczerpania gleby stosuje siê odpowiedni p³odozmian.

Wa¿na jest lokalizacja ognisk ich wystêpowania. Nale¿y dok³adnie sprawdziæ 
gatunek szkodnika lub sprawcy choroby. W przypadku m¹twika ziemniaka na le ¿y 
okreœliæ nawet rasê nicieni i ustaliæ, czy w glebie nadal wystêpuj¹ ich ¿ywe stadia 
przetrwalnikowe. Informacje te pozwol¹ wybraæ taki gatunek roœliny upraw nej, 
na której dany szkodnik nie bêdzie móg³ siê rozmna¿aæ.

Kilkuletnia uprawa roœliny nie¿ywicielskiej, pu³apkowej lub wrogiej jest me tod¹ 
obni¿ania liczebnoœci niektórych szkodników glebowych, na przyk³ad m¹ twi ków. 
Ró¿ne odmiany roœlin reaguj¹ w specyficzny sposób na atak choroby czy szkodni-
ka. Odmiany wra¿liwe s¹ silnie pora¿ane, natomiast u odpornych objawy uszkodzeñ 
s¹ nieznaczne lub zupe³nie ich brak. Obok tak po¿¹danych cech odmianowych jak 
plennoœæ czy mo¿liwoœæ uprawy w danych warunkach klimatycznych i glebowych, 
coraz czêœciej d¹¿y siê do wyselekcjonowania od mian wrogich, odpornych lub 
tolerancyjnych na okreœlone choroby i szkod ni ki.

Przyk³adem jest coraz wiêkszy wybór odmian ziemniaka odpornych na m¹ twi-
ka ziemniaczanego. Informacje o doborze zarejestrowanych odmian wraz z ich 
charakterystyk¹ s¹ dostêpne w katalogach Centralnego Oœrodka Badania Od mian 
Roœlin Uprawnych, w zaleceniach Instytutu Ochrony Roœlin oraz czasopismach 
rolniczych.

Po zbiorach zaleca siê niszczenie resztek po¿niwnych ze wzglêdu na mo¿ li-
woœæ przetrwania ró¿nych stadiów rozwojowych szkodników lub zarodników 
patogenów.

Istotne znaczenie ma jakoœæ materia³u rozmno¿eniowego. Nale¿y eli mi no-
waæ nasiona, sadzeniaki lub sadzonki wyrodzone lub niewiadomego po cho dze nia, 
niejednorodne, z³ej jakoœci, zanieczyszczone nasionami chwastów, nie spraw dzo ne 
pod wzglêdem ewentualnego zainfekowania przez agrofagi. Wiele chorób oraz 
niektóre szkodniki przenosz¹ siê z materia³em rozmno¿eniowym, stwa rza j¹c 
niebezpieczeñstwo wprowadzenia do gleby nowych patogenów lub szkod ni ków, 
które wczeœniej nie wystêpowa³y i których póŸniejsza likwidacja jest prak tycz nie 
niemo¿liwa.

Zgodnie z wymaganiami Programu Rolnoœrodowiskowego rolnik po wi nien wczeœniej 
poznaæ historiê pola, czyli udzia³ poszczególnych roœlin, które by³y na nim uprawiane 
poprzednio, ze zwróceniem uwagi na ewen tu al ne problemy z cho ro ba mi i szkodni-
kami glebowymi.

Czynnikiem, który nale¿y braæ pod uwagê przy wyborze roœliny i pola upraw ne go jest 
s¹siedztwo dzikiej roœlinnoœci, wœród której wiele zió³, krze wów lub drzew mo¿e byæ 
dobrymi ¿ywicielami dla wirusów lub grzybów cho ro bo twór czych i szkodników.

Im roœlina bêdzie lepiej zaaklimatyzowana i przystosowana do danego sta no-

Przy wyborze gatunku i odmiany roœliny uprawnej rolnik powinien braæ pod uwagê 
wymagania klimatyczno-glebowe.
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Z punktu widzenia ochrony roœlin wa¿ny jest termin siewu lub sadzenia, któ ry 
powinien uwzglêdniaæ takie parametry, jak:

–  rodzaj gleby, jej temperaturê i wilgotnoœæ;
–  wymagania roœliny uprawnej pod wzglêdem temperatury i d³ugoœci okresu 

wegetacyjnego;
–  prawdopodobieñstwo wyst¹pienia chorób, szkodników lub chwastów.
Znaj¹c biologiê agrofaga, który zagra¿a uprawianej roœlinie, mo¿na w pew-

nym, ograniczonym zakresie przyspieszaæ lub opóŸniaæ termin siewu lub sa dze-
nia, aby omin¹æ okres jego najwiêkszej aktywnoœci inwazyjnej. Na ogó³, gdy 
tylko stan gleby na to pozwala, korzystne jest jak najwczeœniejsze przyst¹pienie 
do jej uprawy i obsiewu, co pozwala na zmniejszenie zagro¿enia ze strony wielu 
patogenów i szkodników. Wczesne siewy zbó¿ jarych przyczyniaj¹ siê do mniej-
sze go pora¿enia przez rdze, fuzariozê i szkodliwe muchówki; owies jest s³abiej 
pora¿any przez g³owniê; len przez rdzê lnu i pche³kê lnow¹; groch przez pa chów kê 
str¹kóweczkê.

O wyst¹pieniu niektórych chorób w zbo¿ach lub ziemniakach decyduje gê stoœæ 
i g³êbokoœæ siewu lub sadzenia. Wiêksze zagêszczenie wp³ywa na zwiêk sze nie 
wilgotnoœci powietrza na poziomie liœci i ³odyg, co sprzyja rozwojowi nie któ rych 
chorób grzybowych roœlin.

2.1.  Co należy wiedzieć przed podjęciem decyzji
         o zabiegu ochrony roślin?

Dobrym zwyczajem, a nawet powinnoœci¹ ka¿dego rolnika – powinny byæ re-
gu lar ne obserwacje uprawianych roœlin, w celu sprawdzenia, czy nie pojawi³y 
siê na nich pierwsze stadia rozwojowe szkodników lub objawy chorób. Dlatego 
warto ju¿ wczeœniej sporz¹dziæ wykaz organizmów szkodliwych, które w danym 
regionie i na okreœlonej roœlinie uprawnej mog¹ wyst¹piæ, a nastêpnie zaznaczyæ 
w kalendarzu zalecane terminy lustracji. Tylko wnikliwa analiza przebiegu po go dy 
oraz regularne obserwacje polowe gwarantuj¹ trafne okreœlenie daty pierw sze go 
pojawu i ustalenie odpowiedniego postêpowania w celu powstrzymania rozwoju 
choroby lub likwidacji szkodnika.

Niezbêdnym warunkiem prawid³owego postêpowania jest dok³adna iden ty fi-
ka cja gatunku agrofaga lub jego rasy oraz okreœlenie jego liczebnoœci albo 
nasilenia wystêpowania. W niektórych przypadkach mo¿e siê okazaæ niezbêdna 
konsultacja ze specjalist¹ w zakresie ochrony roœlin, z Oœrodka Doradztwa Rol-
ni cze go lub Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. W ka¿dej sytuacji, gdy 
za cho dzi podejrzenie o wyst¹pieniu nowego, nieznanego dotychczas na danym 
terenie organizmu szkodliwego, ustawowym obowi¹zkiem rolnika jest zg³oszenie 
ta kie go przypadku do najbli¿szego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roœlin i Na-
sien nic twa.

2.2. Próg ekonomicznej szko dli wo œci,
        czyli ile mo¿na wydaæ, aby nie stra ciæ?

W podejmowaniu decyzji o zwalczaniu danego agrofaga pomagaj¹ wy zna czo ne 
doœwiadczalnie lub wyliczone progi zagro¿enia oraz ekonomicznej szko dli wo œci. 
Próg zagro¿enia jest ni¿szy od progu ekonomicznej szkodliwoœci. Jeœli – powy¿ej 
tych wartoœci – nie podejmie siê odpowiedniej interwencji lub jej sku tecz noœæ 
bêdzie niedostateczna, nale¿y spodziewaæ siê strat o znaczeniu go spo dar czym. 
Wynika z tego, i¿ zabieg nale¿y wykonaæ zanim agrofag osi¹gnie war to œci pro-
gowe.



10

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego Integrowana ochrona roślin

11

Prawid³owe wykorzystanie progów ekonomicznej szkodliwoœci wymaga 
uwzglêd nie nia kilku czynników, z których najwa¿niejszym jest spodziewana 
wysokoœæ plonu. Im bêdzie wiêkszy, tym wy¿sze mog¹ byæ straty. Pe³n¹ wartoœæ 
strat szacuje siê na podstawie przewidywanej utraty plonu oraz pogorszenia jego 
jakoœci handlowej. Do tego nale¿y doliczyæ koszty zwi¹zane z utrudnieniami 
podczas sprzêtu plonu, a tak¿e nak³ady wynikaj¹ce z potrzeby jego sortowania 
i podsuszenia oraz ewentualne straty w trakcie przechowywania. Przy ocenie 
op³acalnoœci zabiegu nale¿a³oby tak¿e uwzglêdniæ czynniki koniunkturalne, 
zwi¹ za ne z sytuacj¹ na rynku zbytu.

Na bezpoœrednie koszty zabiegu ochronnego sk³adaj¹ siê g³ównie: cena œrodka 
ochrony roœlin i koszt zabiegu (robocizna i sprzêt). Do tego nale¿y doliczyæ sza-
cun kow¹ wartoœæ ewentualnych skutków niepo¿¹danego wp³ywu ubocznego na 
œrodowisko i roœliny uprawiane nastêpczo.

Próg ekonomicznej szkodliwoœci trzeba ustalaæ indywidualnie dla ka¿dego 
agrofaga, roœliny i pola, poniewa¿ mo¿e siê on znacznie ró¿niæ w zale¿noœci od 
rasy, wieku, stadium rozwojowego i ¿ywotnoœci organizmu szkodliwego. Za wsze 
na wielkoœæ szkody bêd¹ mia³y wp³yw: wiek roœliny, jej faza rozwojowa, zdol no œci 
regeneracyjne, w³aœciwoœci odmianowe, ¿yznoœæ gleby i jej zachwaszczenie oraz 
obecnoœæ innych agrofagów i organizmów po¿ytecznych.

Dlatego te¿ przytoczone poni¿ej wartoœci progów ekonomicznej szkodliwoœci 
(tab. 1) nale¿y traktowaæ jako wskaŸniki orientacyjne, wymagaj¹ce do sto so wa nia 
do warunków panuj¹cych na konkretnym polu. Maj¹ one s³u¿yæ pomoc¹ w po dej-
mo wa niu decyzji, a nie byæ jej jedyn¹ podstaw¹.

Tab. 1. Progi ekonomicznej szkodliwoœci niektórych chorób i szkodników wystêpuj¹cych na 
roœlinach uprawnych, okreœlone na podstawie badañ i ob ser wa cji Instytutu Ochrony Roœlin.

Roślina Nazwa choroby
lub szkodnika

Termin/faza
rozwojowa rośliny Próg ekonomicznej szkodliwości

Z
bo

ża

mszyce (czeremchowo-
zbożowa i zbożowa) po wykłoszeniu 5-10 mszyc na 1 kłosie/na 100 kontrolo-

wanych roślin

skrzypionki zbożowe wykształcony liść flagowy

zboża ozime: 1-1,5 jaj lub larw na liściu 
flagowym 

zboża jare: 0,3-0,5 jaj lub larw na liściu 
flagowym

łamliwość podstawy 
źdźbła

do początku strzelania
w źdźbło

20% roślin z przebarwieniami u podstawy 
źdźbła

rdza brunatna

koniec strzelania w źdźbło

pszenica: 10% porażonej powierzchni 
liścia podflagowego

żyto: 20% porażonej powierzchni liścia 
podflagowego

mączniak prawdziwy

pszenica: 15% porażonej powierzchni 
liścia podflagowego

jęczmień: 10%

żyto: 20%

septorioza liści 20% porażonej powierzchni liścia podfla-
gowego

septorioza plew początek kłoszenia 5% porażonej powierzchni kłosów

rdza karłowa 
koniec strzelania w źdźbło 10% pędów porażonych

rynchosporioza liści
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Z
ie

m
ni

ak

stonka ziemniaczana od wschodów do wysoko-
ści 15 cm

10 złóż jaj na 10 roślin (w jednym złożu 15 jaj);
15 larw na jednej roślinie lub
1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin

mszyce 5-10 mszyc na 100 liściach roślin na plan-
tacji produkcyjnej sadzeniaków

zaraza ziemniaka w czerwcu podczas zwie-
rania pędów

pierwsze znamiona białej grzybni na 
spodniej stronie liści

B
ur

ak
 c

uk
ro

w
y 

i p
as

te
w

ny

śmietka ćwiklana

faza liścieni 4-8 jaj na roślinie

faza 2-3 liści 6-8 jaj na roślinie

faza 6 i więcej liści 20 i więcej jaj na roślinie lub10 larw na roślinie

mszyca trzmielinowo-
burakowa

zabiegi interwencyjne – pierwsze uskrzy-
dlone mszyce na plantacjach

od wschodów 150 mszyc na 100 roślin

pchełka burakowa
od wschodów do fazy 4 -5 
liści

5-10 chrząszczy na 1 m2 lub
100-200 chrząszczy na 100 ruchów 
czerpakiem

faza 6 liści 20% zniszczonej powierzchni liści

drobnica burakowa od wschodów do drugiej 
pary liści 20% roślin porażonych

chwościk burakowy od lipca 5% roślin ze średnio 10 plamami

mątwik burakowy jesienią po zbiorach lub 
wczesną wiosną 500-1000 jaj lub larw w 100 g gleby

R
ze

pa
k

chowacz podobnik przełom kwietnia i maja 4 chrząszcze na 25 roślinach

chowacz czterozębny marzec, w temperaturze 
15oC

38% porażonych roślin lub chrząszczy na 
25 roślin albo 20 chrząszczy w żółtych 
naczyniach w ciągu 6 dni

chowacz brukwiaczek
początek marca, gleba 
ogrzana powyżej 1oC

10 chrząszczy w żółtych naczyniach
w ciągu kolejnych 3 dni

w kwietniu 6 chrząszczy na 25 roślin

słodyszek rzepakowy
zwarty kwiatostan 1 chrząszcz na roślinę

luźny kwiatostan 3-5 chrząszczy na roślinę

pryszczarek kapustnik od początku opadania 
płatków kwiatowych

1 owad dorosły na 4 rośliny lub
5 porażonych łuszczyn na roślinie albo
100 porażonych łuszczyn na 1 m2

Groch

strąkowiec grochowy
formowanie strąków

2 chrząszcze na 1 m2 

pachówka
strąkóweczka

1 złoże jaj na 3 roślinach spośród 25 
zbadanych

mszyca grochowa przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin

oprzędziki po wschodach roślin,
do stadium 2-3 liści 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi

Bobik

oprzędziki po wschodach roślin,
do stadium 2-3 liści 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi

mszyca trzmielinowo-
burakowa

przed kwitnieniem pojedyncze mszyce na 20% roślin

okres kwitnienia początki kolonii na 10% roślin

strąkowiec bobowy formowanie strąków chrząszcze na 1 m2
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W sytuacji, gdy zabiegi maj¹ce zapewniæ optymalne warunki rozwoju i wzro stu 
roœliny uprawnej z jednoczeœnie prowadzonymi dzia³aniami pro fi lak tycz ny mi przed 
chorobami, szkodnikami i chwastami nie oka¿¹ siê dostatecznie sku tecz ne, trzeba 
siêgn¹æ po bezpoœrednie metody ochrony roœlin. Metody dzielimy, w zale¿noœci 
od zastosowanego czynnika zwalczaj¹cego organizm szkodliwy, na:
l mechaniczne;
l fizyczne;
l biologiczne i biotechniczne;
l chemiczne.

3.1. Metody mechaniczne
Metody te są godne uwagi ze wzglêdu na ich prostotê i mog¹ byæ zalecane do 

zwalczania niektórych chorób i szkodników wystêpuj¹cych ogniskowo lub na 
ma³ych par ce lach. Przyk³adami mog¹ byæ:

–  rêczny zbiór i zgniatanie (na przyk³ad jaj i g¹sienic bielinka kapustnika, pê-
dra ków, rolnic, œlimaków);

–  wycinanie pora¿onych pêdów drzew lub krzewów;
–  siatki metalowe lub plastikowe do ochrony pni drzew owocowych przed 

gry zo nia mi;
–  lekkie siatki do ochrony koron drzew pestkowych przed ptakami w okresie 

owocowania;
–  opaski lepowe;
–  rowy chwytne.
W magazynach i spichlerzach przed gryzoniami i ptakami stosuje siê ró¿nego 

rodzaju zabezpieczenia mechaniczne.
Znajomoœæ biologii i zachowania siê agrofagów umo¿liwia stosowanie takich 

œrodków jak: przynêty pu³apkowe, kryjówki pu³apkowe, pu³apki mechaniczne 
i roœliny pu³apkowe. W przynêtach pu³apkowych wykorzystuje siê ulubiony po-
karm szkodnika, na przyk³ad wychwytywanie i niszczenie drutowców umo¿ li wiaj¹ 
pokrojone i zagrzebane w ziemi na g³êbokoœci 5-10 cm kawa³ki ziem nia ków lub 
buraków. Motyle rolnicy zbo¿ówki, piêtnówki kapustnicy i innych ga tun ków 
mo¿na od³awiaæ za pomoc¹ pu³apek wype³nionych melas¹.

Roœliny pu³apkowe wykorzystuje siê jako miêdzyplon, w uprawie miê dzy rzê do-
wej lub w pasach chwytnych usytuowanych na skraju zagro¿onego pola. Ro œli ny te 
s¹ nastêpnie usuwane lub przeorywane zanim ze z³o¿onych na nich jaj szkodników 
rozwin¹ siê dojrza³e stadia agrofagów.

Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ zachodzi koniecznoœæ usuwania znajduj¹cych siê w bli skim 
s¹siedztwie pola roœlin dziko rosn¹cych, na których wystêpuj¹ stadia po œred nie 
szkodliwych gatunków agrofagów, takich jak niektóre gatunki mszyc dwudomo-
wych czy rdze.

3.2. Metody fizyczne
Do zwalczania sprawców chorób i szkodników wykorzystuje siê: wysokie lub 

niskie temperatury, œwiat³o lampy kwarcowej, ultradŸwiêki, fale elek tro ma gne-
tycz ne, promienie nadfioletowe, promienie Roentgena i inne. Do tej grupy mo¿-

3BEZPOŒREDNIE METODY OCHRONY 
ROŒLIN: RAZEM CZY OSOBNO?
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na zaliczyæ odymianie lub polewanie wod¹ kwitn¹cych drzew w sadach, w celu 
ich ochrony przed przymrozkami. W warunkach polowych metody fizyczne nie 
maj¹ wiêkszego zastosowania, z wyj¹tkiem zabiegów odka¿ania materia³u roz-
mno ¿e nio we go poprzez moczenie sadzonek w wodzie o temperaturze zabójczej 
dla szkodnika.

3.3. Metody biologiczne
Polegaj¹ na wykorzystywaniu grzybów, wirusów, nicieni, owadów dra pie¿ nych 

i paso¿ytniczych, ptaków owado¿ernych i innych zwierz¹t do zwalczania lub ogra-
niczenia wystêpowania chorób i szkodników roœlin oraz chwastów. W ra mach tej 
metody wyró¿nia siê dwojakie dzia³ania:

Wykorzystanie naturalnych procesów
zachodz¹cych na polu, w sadzie i ich otoczeniu

Dzia³anie to polega na tworzeniu sprzyjaj¹cych warunków do rozwoju po ¿y tecz-
nych gatunków wystêpuj¹cych w naturalnym krajobrazie. Bogatym Ÿród³em fauny, 
w tym wielu gatunków owadów po¿ytecznych, s¹ miedze, zadrzewienia i zaroœla 
œródpolne lub przydro¿ne, trawiaste nieu¿ytki. Nale¿y usilnie chroniæ remizy ju¿ 
istniej¹ce, jak równie¿ zak³adaæ nowe, zw³aszcza na terenach bez le œnych.

Wa¿ne jest, aby chemiczne œrodki ochrony roœlin, które maj¹ byæ stosowane 
w tych miejscach lub w bezpoœrednim ich s¹siedztwie, by³y dobierane z myœl¹ 
o zachowaniu organizmów po¿ytecznych, takich jak biedronki, któ rych owady 
doros³e oraz larwy od¿ywiaj¹ siê mszycami, redukuj¹c znacznie ich liczebnoœæ 
na roœlinach.

Bezpoœrednie wykorzystanie wrogów naturalnych
w zwalczaniu szkod ni ków, chorób i chwastów

Do bezpoœredniego zwalczania biologicznego stosuje siê najczêœciej od po wied-
nio spreparowane bakterie, wirusy lub grzyby chorobotwórcze. W praktyce bio lo-
gicz ne œrodki ochrony roœlin wykorzystuje siê do zwalczania stonki ziem nia cza nej, 
g¹sienic szkodników drzew owocowych (owocówki jab³kóweczki) i wie le innych. 
Ponadto istnieje mo¿liwoœæ wprowadzania na zagro¿one roœliny ¿ywych organi-
zmów, wyhodowanych sztucznie. Znanym przyk³adem jest kruszynek – paso¿yt 

W ¿adnym przypadku nie nale¿y wypalaæ wczesn¹ wiosn¹ zeschniêtych traw i innej 
roœlinnoœci. W ten sposób niszczy siê olbrzymie iloœci po ¿y tecz nych owa dów, roztoczy 
i innych zwierz¹t bêd¹cych naturalnymi wro ga mi szkodników.

Kolonia mszyc
na k³osie owsa 

 Larwa biedronki
po¿eraj¹ca mszyce
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jaj wielu gatunków szkodników owadzich, wykorzystywany w zwal cza niu omac-
nicy prosowianki na kukurydzy oraz drapie¿ny roztocz – dobroczynek gruszowiec 
(Tetranychus pyri) do zwalczania przêdziorków i szpecieli w sadach. Prowadzone 
s¹ próby biologicznego zwalczania chwastów z wykorzystaniem specjalnie w tym 
celu sprowadzanych owadów roœlino¿ernych.

Generalnie, do metody biologicznej mo¿na zaliczyæ ka¿de wykorzystanie prak-
tycz ne organizmów po¿ytecznych w celu ograniczenia liczby agrofagów.

3.4. Metody biotechniczne
Coraz bogatsz¹ ofertê stanowi¹ zwi¹zki chemiczne wp³ywaj¹ce na za cho wa nie 

siê owadów: feromony p³ciowe, repelenty – czyli substancje odstraszaj¹ce owady 
lub zwierzêta oraz atraktanty, czyli substancje przywabiaj¹ce.

3.5. Metody chemiczne
S¹ to podstawowe metody ochrony roœlin wykorzystywane zapobiegawczo i in-

ter wen cyj nie. Do chemicznych œrodków ochrony roœlin zalicza siê:
–  akarycydy przeciw pajêczakom;
–  fungicydy przeciw grzybom;
–  herbicydy przeciw chwastom;
–  insektycydy przeciwko szkodnikom owadzim;
–  moluskocydy przeciw œlimakom;
–  nematocydy przeciw nicieniom;
–  rodentocydy przeciw gryzoniom.
Ponadto do dyspozycji rolników s¹ regulatory wzrostu i rozwoju roœlin za po-

bie ga j¹ ce wyleganiu oraz reguluj¹ce procesy: dojrzewania roœlin, zawi¹zywania 
owoców, przerzedzania zawi¹zków i zwiêkszaj¹ce ukorzenianie siê. Osobn¹ gru pê 
stanowi¹ adiuwanty, czyli œrodki zwiêkszaj¹ce zwil¿alnoœæ i przyczepnoœæ cie-
czy u¿ytkowej, co umo¿liwia podwy¿szenie skutecznoœci œrodka ochrony roœlin, 
wzglêdnie obni¿enie dawki.

Poczwarka biedronki na liœciu

Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 30 ¿ywych organizmów (za le ca nych 
g³ównie do stosowania w szklarniach i pieczarkarniach), oko ³o 60 œrod ków biologicz-
nych i biotechnicznych, 17 œrodków o w³a œci wo œciach de zyn fek tan tów i sterylantów 
(do odka¿ania opakowañ i po miesz czeñ), 14 feromonów, 24 atraktanty i repelenty.

Biedronka
 po¿eraj¹ca mszyce
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Poza wy¿ej przedstawionymi grupami chemicznych œrodków ochrony roœlin 
istnieje szereg innych klasyfikacji bior¹cych pod uwagê:

a) Grupê chemiczn¹, do której nale¿y substancja biologicznie czynna œrodka.
Znajomoœæ substancji biologicznie czynnej w preparacie jest niezwykle wa¿ na, 
aby móc respektowaæ zasadê przemiennego stosowania œrodków w celu prze-
ciw dzia ³a nia procesowi wyodrêbniania siê populacji uodpornionych.

b) Mechanizm dzia³ania w roœlinie.
Œrodki kontaktowe pozostaj¹ na powierzchni roœliny, natomiast œrodki uk³a do-
we lub systemiczne s¹ wch³aniane przez roœlinê i rozprowadzane wraz z so kiem 
roœlinnym do wszystkich jej organów.

c) Sposób dzia³ania na agrofaga.
Rozró¿nia siê œrodki o dzia³aniu kontaktowym dzia³aj¹ce poprzez zetkniêcie 
siê agrofaga z substancj¹ aktywn¹ oraz œrodki o dzia³aniu ¿o³¹dkowym, które 
od dzia ³y wuj¹ na szkodnika po zjedzeniu przez niego opryskanej roœliny.

Znajomoœæ cech œrodka ochrony roœlin jest niezbêdna przy podejmowaniu de cy-
zji o sposobie zwalczania œciœle okreœlonego agrofaga w konkretnej sytuacji.

Przyk³adem metody chemicznej, któr¹ okreœla siê jako najprostsz¹, najtañsz¹ 
i najbezpieczniejsz¹ dla konsumenta i œrodowiska jest zaprawianie nasion. Za-
bieg ten zabezpiecza skutecznie roœlinê w najwra¿liwszym stadium jej rozwoju. 
Zaprawianie ziarna ogranicza wystêpowanie wielu chorób, g³ównie prze no szo-
nych przez nasiona (pasiastoœæ liœci jêczmienia czy pleœñ œniegow¹), a niektóre 
z nich zwalczaæ mo¿na jedynie t¹ metod¹, na przyk³ad: g³owniê pylist¹ pszenicy 
i œnieæ cuchn¹c¹. Nowoczesne zaprawy nasienne chroni¹ roœliny do fazy „strze-
la nia w ŸdŸb³o”, na przyk³ad przed m¹czniakiem prawdziwym. Najistotniejsze 
jest w³aœciwe wykonanie zabiegu zaprawiania przez odpowiednio wy po sa ¿o nych 
specjalistów. Zbyt du¿a dawka zaprawy na ziarniakach mo¿e wywo³aæ opóŸ nie nie 
wschodów i zamieranie siewek, z kolei dawka zbyt ma³a mo¿e siê okazaæ niesku-
teczna. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ zaprawione ziarno ma w³aœciwoœci œrodka 
chemicznego, którym zosta³o pokryte i mo¿na je zu¿yæ jedynie do siewu.
W ¿adnym wypadku nie wolno ich u¿yæ jako karmy dla zwierz¹t.

Celem dotychczas przekazanych informacji by³o zapoznanie czytelnika z mo¿ li-
wo œcia mi ograniczania liczby agrofagów przy pomocy ró¿nych metod pro fi lak ty ki 
i zwalczania (mechanicznych, biotechnicznych, biologicznych i che micz nych). 

Za³o¿eniem integracji jest ogra-
niczanie liczebnoœci agrofagów 
poprzez wspomaganie w jak 
najwiêkszym stopniu proce-
sów naturalnych. W praktyce 
in te gro wa na ochrona roœlin 
musi uwzglêdniaæ specyficzne 
warunki konkretnego pola, co 
wymaga dobrego przygoto-
wania zawodowego samego 
rolnika jak i jego doradców.

Niektóre elementy integrowanej ochrony roślin
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4.1.  Wybór œrodka ochrony roœlin oraz formy u¿ytkowej
Celem nadrzêdnym dobrej praktyki ochrony roœlin jest optymalizacja ochrony 

roœlin przy maksymalnym ograniczeniu niekorzystnych skutków stosowania za bie-
gów chemicznych dla cz³owieka, zwierz¹t i œro do wi ska.

O ile jednak zastosowanie chemicznego œrodka ochrony roœlin jest konieczne 
i uzasadnione ekonomicznie, to nale¿y wybraæ preparat:
l charakteryzuj¹cy siê nisk¹ toksycznoœci¹ dla ludzi i zwierz¹t;
l o najmniejszym ryzyku niepo¿¹danych efektów ubocznych;
l szybko rozk³adaj¹cy i pozostawiaj¹cy minimalne pozosta³oœci w œro do wi sku;
l selektywny, a wiêc taki, który niszcz¹c agrofaga, nie zagra¿a organizmom po-

¿y tecz nym i obojêtnym;
l stwarzaj¹cy minimalne ryzyko uodpornienia siê agrofagów.

W Polsce jest dopuszczonych do obrotu i stosowania ponad 1000 œrodków ochro-
ny roœlin, a listy œrodków zalecanych w zwalczaniu niektórych agrofagów s¹ bardzo 
d³ugie. Na przyk³ad do zwalczania stonki ziemniaczanej zalecanych jest ponad 60 
œrodków z kilku ró¿nych grup chemicznych, w tym œrodki bio lo gicz ne.

Zaleceniem dobrej praktyki ochrony roœlin jest te¿, aby poprzez przemienne 
stosowanie œrodków o substancjach biologicznie czynnych nale¿¹cych do ró¿ nych 
grup chemicznych, ró¿ni¹cych siê mechanizmem dzia³ania, zapobiegaæ i ogra ni czaæ 
wytwarzanie odpornoœci przez agrofagi. Obecnie w œwiecie zna nych jest oko³o 500 
ras gatunków szkodników uodpornionych na niektóre substan-
cje biologicznie czynne stanowi¹ce aktywn¹ czêœæ najbardziej 
„popularnych” œrod ków ochrony roœlin. Spoœród agrofagów 
wystêpuj¹cych na polach lub w sadach s¹ to przede wszyst-
kim: rasy przêdziorków, mszyc, miodówki, stonki, œmietek, 
s³odyszka rzepakowego i chowaczy.

W integrowanej ochronie roœlin zakres œrodków ochrony 
roœlin do pusz czal nych do stosowania jest zwykle ograniczo-
ny do œrodków selektywnych oraz cha rak te ry zu j¹ cych siê 
nisk¹ toksycznoœci¹ dla ludzi i œrodowiska. Poza wyborem 
w³aœciwej substancji biologicznie czynnej, wa¿nym zalece-
niem jest wybór od po wied niej formulacji formy u¿ytkowej 
œrodka ochrony roœlin. Przystêpuj¹c do kupna œrodka ochrony 
roœlin, nale¿y zawsze pamiêtaæ o wyborze formy u¿yt ko wej z uwzglêdnieniem 
warunków magazynowania, chronionej uprawy, zwal cza ne go agrofaga oraz po-
siadanego sprzêtu.

4PODSTAWOWE ZASADY 
POSTÊPOWANIA Z CHE MICZ NY MI 

ŒRODKAMI OCHRO NY ROŒLIN

W procesie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony roœlin, 
nale¿y przede wszystkim rozstrzygn¹æ, czy zastosowanie che micz ne go œrodka 
ochrony roœlin jest konieczne.
Jeœli s¹ dostêpne inne metody, zapewniaj¹ce zadowalaj¹c¹ skutecznoœæ, to na le ¿y 
zrezygnowaæ z zastosowania œrodka chemicznego.
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4.2. Stosowanie œrodków ochrony roœlin
        zgodnie z etykiet¹ – instrukcj¹ stosowania

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo ludzi, zwierz¹t, ochronê œrodowiska, ka¿dy 
œrodek ochrony roœlin nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do celów okreœlonych w ety kie-
cie – instrukcji stosowania i œciœle wed³ug podanych w niej zaleceñ. Poza wzglê-
da mi bezpieczeñstwa przestrzeganie dawek i warunków stosowania podanych 
w etykiecie – instrukcji stosowania zapewnia optymaln¹ skutecznoœæ zabiegu. 
Obowi¹zkowo do³¹czona do opakowania etykieta – instrukcja stosowania za-
wie ra szczegó³ow¹ informacjê o ka¿dym œrodku ochrony roœlin. Z treœci¹ ety kie-
ty-instrukcji stosowania najlepiej zapoznaæ siê jeszcze przed zakupem œrodka, 
aby ustaliæ:

–  czy proponowany œrodek odpowiada rzeczywistym potrzebom, czyli prze-
ciw ko jakim agrofagom i na jakich roœlinach mo¿na go stosowaæ?

–  czy u¿ycie œrodka w okreœlonej sytuacji nie narusza wymagañ bez pie czeñ stwa?
–  czy istniej¹ jakieœ przeciwwskazania lub ograniczenia w jego stosowaniu?

4.3. Ustalenie dawki oraz iloœci cieczy u¿ytkowej
Zalecane dawki s¹ okreœlone w etykiecie – instrukcji stosowania za³¹czonej do 

ka¿dego opakowania œrodka ochrony roœlin i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze pi sa mi 
jest niedopuszczalne ich zawy¿anie. Natomiast dawki ni¿sze lub dawki dzie lo ne 
mo¿na uznaæ za dopuszczalne, jeœli s¹ one potwierdzone bezspornymi do wo da mi 
doœwiadczalnymi o ich dostatecznej skutecznoœci.

Zasad¹ dobrej praktyki ochrony roœlin jest przygotowanie takiej iloœci cieczy 
u¿ytkowej, która jest konieczna i wystarczaj¹ca do zwalczania okreœlonego ga tun-
ku agrofaga na okreœlonym areale i okreœlonym sprzêtem, a ca³a jej iloœæ bê dzie 
zu¿yta w czasie zabiegu.

4.4. Dostosowanie terminów, liczby
        oraz czêstotliwoœæ zabiegów ochrony roœlin
        do rzeczywistych potrzeb

Przestrzeganie w³aœciwych terminów zabiegów ochrony roœlin decyduje o uzy-
ska niu oczekiwanych efektów przy mo¿liwie najmniejszych kosztach. W przy-
pad ku niektórych agrofagów przeprowadzenie zabiegu w momencie wyst¹pienia 
pierwszych stadiów rozwojowych (bardziej wra¿liwych na dzia³anie œrodka 
ochro ny roœlin) mo¿e skutecznie zapobiec ich masowemu rozmna¿aniu siê oraz 
ogra ni czyæ liczbê póŸniejszych zabiegów. Niektóre gatunki chwastów tzw. ko rze-
nio wych (osty, perz) ³atwiej jest zwalczyæ w póŸniejszym okresie ich rozwoju, 
gdy dobrze rozwiniêta jest u nich zielona czêœæ nadziemna.

Program ochrony danej roœliny winien przewidywaæ tak¹ liczbê zabiegów, któ ra 
jest niezbêdna w danym miejscu i czasie. Pomoc¹ powinny byæ systematycznie 
prowadzone obserwacje polowe oraz komunikaty sygnalizacyjne o zabiegach 
przeciwko poszczególnym agrofagom. Komunikaty te s¹ opracowywane przez 
specjalistyczne s³u¿by ochrony roœlin na podstawie danych meteorologicznych, 
sta³ego lub okresowego monitoringu, wyników od³owów w pu³apkach fe ro mo no-
wych, obserwacji bezpoœrednich i innych. W pewnych sytuacjach, gdy nie ma 
praktycznego i efektywnego systemu sygnalizacji zabiegów, musz¹ one byæ prze-
pro wa dza ne kalendarzowo, czyli w regularnych odstêpach czasu.

Ostatni zalecany termin zabiegu powinien uwzglêdniaæ wymagany okres ka ren-
cji dla danego œrodka ochrony roœlin.
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4.5. Aparatura ochrony roœlin i technika zabiegów
Prawid³owy wybór aparatury i techniki oraz warunków zabiegów ochronnych 

oznacza, i¿ na roœlinê zosta³a naniesiona taka iloœæ œrodka ochrony roœlin, która 
zapewnia likwidacjê agrofaga, bez strat w cieczy u¿ytkowej. Odpowiednie, do-
sto so wa ne do okreœlonych potrzeb – aparatura i sprzêt ochrony roœlin oznacza, i¿ 
uwzglêdniaj¹ one:

–  rodzaj zabiegu (zaprawianie, zamg³awianie, opryskiwanie i inne);
–  miejsce zabiegu (szklarnia, pole, sad);
–  wielkoœæ chronionej powierzchni plantacji;
–  gatunek i fazê wzrostu roœliny uprawnej (uk³ad i rozstaw siewu, wysokoœæ 

ro œlin);
–  typ agrofaga.

Chemiczne œrodki ochrony roœlin stosuje siê – w zale¿noœci od rodzaju chro nio-
nej roœliny uprawnej – w postaci ró¿nych form u¿ytkowych i ró¿nymi spo so ba mi, 
wykorzystuj¹c do tego celu specjalne urz¹dzenia techniczne, okreœlane w gwarze 
fachowej jako aparatura ochrony roœlin.

Aparaty ochrony roœlin mo¿na podzieliæ na 3 grupy:
a) aparaty do stosowania ciek³ych œrodków chemicznych ochrony roœlin w po sta ci 

roztworów, emulsji, zawiesin (przewa¿nie opryskiwacze, wytwornice ae ro zo li, 
mazacze, zaprawiarki, iniektory i inne);

b) aparaty do stosowania œrodków sta³ych w postaci pylistej lub granulowanej (np. 
aplikatory doglebowe do granulatów);

c) aparaty do stosowania œrodków w postaci gazów, par, dymów itp. (np. sul fu ra-
to ry, odparowywacze, jak równie¿ iniektory glebowe do fumigacji gleby prze-
ciw ko gryzoniom).

Mówi¹c o aparatach do stosowania ciek³ych 
œrodków chwastobójczych o dzia ³a niu systemicz-
nym, jak na przyk³ad Roundup, warto zwróciæ 
uwagê na ma za cze. S¹ to aplikatory produkowane 
w wersji do stosowania rêcznego o szerokoœci ro-
boczej 20-40 cm oraz w wersji polowej o ró¿nych 
szerokoœciach roboczych: 2,50 m, 3,00 m, 3,80 m, 
4,30 m ze zbiornikiem na 10 litrów cieczy roboczej. 
Mazacze polowe s¹ montowane za kombajnami 
umo¿liwiaj¹c zwalczanie chwa stów wieloletnich, 
na przyk³ad perzu podczas koszenia zbó¿. Pozwala on na zmniej sze nie nasilenia 
prac w okresie jesiennym, jest ekonomiczny, a przede wszystkim bezpieczny dla 
œrodowiska.

W etykiecie – instrukcji stosowania ka¿dego œrodka ochrony roœlin, obok wy mie-
nio nych dawek i zalecanej iloœci wody, znajduje siê informacja o re ko men do wa-
nym sposobie opryskiwania. W zale¿noœci od przeznaczenia i rodzaju sto so wa nej 
cieczy u¿ytkowej mo¿e byæ rekomendowana ró¿na wielkoœæ kropli. Wy ma gan¹ 
wielkoœæ kropli uzyskuje siê poprzez zastosowanie specjalnych roz py la czy oraz 
odpowiednio dobrane ciœnienie robocze.

Przy stosowaniu œrodków w uprawach polowych:
l grzybobójczych – zaleca siê najczêœciej opryskiwanie drobnokropliste (gdy 

udzia³ kropli o œrednicy poni¿ej 100µ stanowi ponad 10% objêtoœci wagowej 
wszyst kich wytwarzanych kropli); ciœnienie robocze 3-5 barów; zalecana iloœæ 
cieczy 200-400 l/ha;

Aparat typu mazacz
do stosowania herbicydów
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l owadobójczych – œredniokropliste (gdy udzia³ kropli o œrednicy poni¿ej 100µ 
sta no wi od 5% do 10%); ciœnienie robocze ok. 3 barów; zalecana iloœæ cieczy 
150-300 l/ha;

l chwastobójczych – grubokropliste (gdy udzia³ kropli o œrednicy poni¿ej 100µ 
stanowi mniej ni¿ 5%); ciœnienie robocze 1,5 do 3 barów; zalecana iloœæ cieczy 
u¿ytkowej 200-400 l/ha.
Rodzaj rozpylacza decyduje poœrednio o skutecznoœci zabiegu, precyzyjnej 

regulacji dawek oraz bezpiecznym stosowaniu œrodka ochrony roœlin dla œro do wi-
ska naturalnego. Warunkiem spe³nienia przez opryskiwacz wymagañ po lo wych 
jest wyposa¿enie go w kilka typów rozpylaczy. Jako minimum przyjmuje siê trzy 
komplety rozpylaczy, najlepiej o podwy¿szonej równomiernoœci rozpylania o k¹ cie 
rozpylania 110

o lub 120
o
 i o wymiarach 02, 03 i 04. W mniej sprzyjaj¹cych wa run-

kach meteorologicznych w miejsce rozpylaczy o podwy¿szonej równomiernoœci 
rozpylania stosuje siê rozpylacze przeciwznoszeniowe lub e¿ektorowe. Ze sto so wa-
nia w uprawach polowych zosta³y wycofane rozpylacze wirowe, z powodu du¿ego 
zró¿nicowania wielkoœci wytwarzanych kropel, nierównomiernego roz k³a du cieczy 
oraz olbrzymiej podatnoœci na znoszenie. W zamian poleca siê roz py la cze szczeli-
nowe (p³askostrumieniowe), oferowane w szerokim wyborze na rynku krajowym. 
Szczegó³owe charakterystyki ró¿nych typów rozpylaczy zna leŸæ mo¿na w katalo-
gach informacyjnych, dostêpnych u dystrybutorów sprzêtu ochrony roœlin.

Wykonywanie zabiegu opryskiwania w warunkach polowych wi¹¿e siê z ry-
zy kiem niekontrolowanego znoszenia cieczy u¿ytkowej poza opryskiwane pole. 
Szkody, jakie mog¹ powstaæ wskutek przypadkowego zniesienia œrodka ochrony 
roœlin na s¹siednie pola i uprawy s¹ czêstym Ÿród³em konfliktów s¹siedzkich. 
W szczególnych sytuacjach mo¿e dochodziæ do powa¿nych szkód eko lo gicz nych 
i strat ekonomicznych. Ryzyko znoszenia zwiêksza siê w warunkach zaistnienia 
jednoczeœnie – wysokiej temperatury i niskiej wilgotnoœci powietrza, kiedy to 
kro ple preparatu bêd¹ szybciej odparowywa³y zanim opadn¹ na roœlinê, a zatem 
jako l¿ejsze bêd¹ bardziej podatne na znosz¹ce pr¹dy powietrza.

Wœród ró¿nych przyczyn, jakie wp³ywaj¹ na znoszenie cieczy u¿ytkowej w trak-
cie wykonywania opryskiwania wymieniæ nale¿y:
l prêdkoœæ wiatru;
l stabilnoœæ lokalnych warunków pogodowych;
l nieodpowiednie rozpylacze i ciœnienie robocze w opryskiwaczu;
l prêdkoœæ ci¹gnika;
l wysokoœæ ustawienia belki polowej nad opryskiwanymi roœlinami;
l nieprawid³owe i niestabilne zamocowanie opryskiwacza.

Do przybli¿onego oznaczenia si³y wiatru, bez specjalnych przyrz¹dów, mo¿na 
wykorzystaæ skalê Beauforta, wed³ug której si³ê wiatru okreœla siê obserwuj¹c 
okreœlone zjawiska zachodz¹ce w przyrodzie (tab. 2).

Wykonywanie zabiegu opryskiwania przy prêdkoœci wiatru powy¿ej 5 m/sek. i w 
temperaturze ponad 25

o
C lub wilgotnoœci wzglêdnej powietrza po ni ¿ej 30%, prowadzi 

do strat cieczy u¿ytkowej œrodka z powodu znoszenia i szyb kie go wy pa ro wy wa nia.
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Tab. 2. Orientacyjne oznaczanie na l¹dzie prêdkoœci wiatru w skali Beauforta

Przybliżona
prędkość wiatru Stopień

skali
Beauforta

Nazwa 
wiatru

Widoczne znaki 
siły wiatru

Rodzaj 
materiału 

podrywanego 
przez wiatr

Zalecenia dotyczące
możliwości przeprowa-

dzenia opryskiwaniam/sek. km/h

< 0,2 < 1 0 Cisza Dym unosi się 
prosto ku górze Pył

Warunki sprzyjające 
wykonaniu zabiegu
opryskiwania0,3-1,5 1-5 1 Powiew

Wiatr znosi dym, 
można określić 
kierunek wiatru

Drobny 
piasek1,6-3,3 6-11 2 Słaby wiatr

Odczuwa się go 
na twarzy, liście 
szeleszczą

Idealne warunki do wy-
konania zabiegu opryski-
wania

3,4-5,4 12-19 3 Łagodny 
wiatr

Wprawia w bezu-
stanny ruch gałązki 
i liście drzew

Wzrasta ryzyko znosze-
nia, należy podjąć spe-
cjalne środki ostrożności

5,5-7,9 20-28 4 Umiarko-
wany wiatr

Porusza małe 
gałęzie, podnosi 
skrawki papieru

Średni piasek Wykonanie zabiegu opry-
skiwania jest niemożliwe

Optymaln¹ prêdkoœci¹ jazdy gwarantuj¹c¹ równomierne rozprowadzenie œrod ka 
ochrony roœlin na powierzchni pola jest 6-7 km/godzinê. Przy prêdkoœci prze jaz du 
przekraczaj¹cej 8 km/godzinê pojawiaj¹ siê istotne ró¿nice w roz prze strze nie niu 
œrodka na powierzchni uprawy.

Dla u³atwienia wykonania zabiegu, zwiêkszenia jego skutecznoœci i zmniej-
sze nia niepo¿¹danego efektu znoszenia, zaleca siê stosowanie ró¿nych œrodków 
pomocniczych, a mianowicie:

–  obni¿aj¹cych napiêcie powierzchniowe cieczy u¿ytkowej, a przez to zwiêk-
sza j¹ cych zwil¿enie powierzchni roœliny;

–  zwiêkszaj¹cych przyczepnoœæ cieczy u¿ytkowej do powierzchni roœlin czy 
nasion;

–  przeciwznoszeniowych, czyli obci¹¿aj¹cych poprzez zwiêkszenie ciê¿aru 
w³aœciwego cieczy u¿ytkowej;

–  ograniczaj¹cych tempo wyparowywania wody z kropli.

Korzystny efekt adiuwantów nale¿y wykorzystaæ zw³aszcza podczas wy ko ny-
wa nia zabiegów na roœlinach pokrytych nalotem woskowym lub przy zabiegach 
agrolotniczych oraz przy stosowaniu niewielkiej iloœci cieczy u¿ytkowej na ha.

Przeciwdzia³anie niepo¿¹danym efektom ubocznym
stosowania œrodków ochro ny roœlin

Ka¿dorazowo, przed przyst¹pieniem do zabiegu zwalczania szkodliwych agro-
fa gów nale¿y mieæ na wzglêdzie ochronê po¿ytecznej entomofauny pól i sadów. 
W tym celu trzeba wybieraæ przede wszystkim œrodki o dzia³aniu selektywnym 
lub czêœciowo selektywnym.

Powinno siê je stosowaæ we wczesnej fazie wyst¹pienia szkodnika, zanim zd¹¿¹ 
siê pojawiæ jego wrogowie naturalni, np. z chwil¹ zaobserwowania pierwszych ko-
lonii mszyc w okresie wiosennym. Inn¹ metod¹ jest ograniczenie zabiegu do tych 
powierzchni, najczêœciej brzegów, na których jest najwiêksze nasilenie or ga ni zmu 
szkodliwego, chroni¹c w ten sposób paso¿yty i drapie¿ce na pozosta³ej czêœci pola.

Specjalnych œrodków ostro¿noœci wymagaj¹ zabiegi opryskiwania wy ko ny wa ne 
w s¹siedztwie pasiek lub upraw roœlin miododajnych, w okresie ich kwit nie nia 
chêtnie i licznie odwiedzanych przez pszczo³y poszukuj¹ce po¿ytek. W ety kie cie 
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– instrukcji stosowania ka¿dego œrodka chemicznego mo¿na 
znaleŸæ od po wied ni¹ informacjê dotycz¹c¹ jego ewentualnej 
toksycznoœci dla pszczó³. Jeœli jednak zajdzie koniecznoœæ ich 
u¿ycia, nale¿y uprzedziæ okolicznych psz cze la rzy o planowa-
nym zabiegu chemicznym. Mszyce, miodówki, czerwce i inne 
szkod ni ki wydzielaj¹ce spadŸ (czyli tzw. „rosê miodow¹”) 
nale¿y zwalczaæ przed ich licznym rozmno¿eniem siê, zanim 
roœliny nie pokryj¹ siê spadzi¹. Na roœlinach ju¿ pokrytych 
spadzi¹ mo¿na stosowaæ tylko te œrodki, które nie s¹ szkodliwe 
dla pszczó³.

4.6.  Warunki bezpieczeñstwa dla ludzi i œrodowiska
         podczas stosowania, ma ga zy no wa nia, konfek-
         cjonowania i przewo¿enia œrodków ochrony roœlin

Wiele insektycydów jest toksycznych dla ludzi. Herbicydy mog¹ uszkadzaæ roœliny 
uprawne, a fungicydy mog¹ byæ toksyczne dla grzybów nie pa to ge nicz nych.

Zasad¹ dobrej praktyki ochrony roœlin jest bezwzglêdne przestrzeganie wszyst-
kich przepisów prawnych chroni¹cych pracowników wykonuj¹cych zabiegi, kon-
su men tów produktów rolnych oraz œrodowisko naturalne przed niekorzystnymi 
nastêpstwami zabiegów ochrony roœlin.

4.7. Prowadzenie do ku men ta cji zabiegów che micz nych
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o ochronie roœlin uprawnych, ka¿dy rolnik 

wykonuj¹cy zabiegi ochrony roœlin œrodkami chemicznymi ma obowi¹zek za pi-
sy wa nia wszystkich informacji, które dotycz¹ tych prac (tab. 3). Informacje te 
musz¹ byæ dostêpne do wgl¹du przez co najmniej 4 lata.

Za³¹cznikiem do notatnika zabiegów powinna byæ mapka gospodarstwa z wy-
ka zem ponumerowanych poszczególnych pól i parcel, na których uprawiane s¹ 
okreœlone roœliny.

Tab. 3. Przyk³adowy wzór notatnika zabiegów

Jeœli stworzymy warunki dla prze¿ycia wrogom naturalnym, wówczas dalsze zabiegi 
ochrony nie bêd¹ koniecznie lub bêdzie mo¿liwe obni¿enie ich liczby. Aby to osi¹gn¹æ 
nale¿y postêpowaæ wed³ug okreœlonego planu, w którym dobór chemicznych œrodków 
ochrony roœlin oraz terminy i tech ni ka ich sto so wa nia bêd¹ zintegrowane z czynnikami 
biologicznymi i eko lo gicz ny mi œrodowiska.

Data zabiegu

Numer pola lub parceli, na której wykonano zabieg

Nazwa rośliny i jej faza rozwojowa lub nazwa materiału roślinnego

Nazwa zwalczanego organizmu szkodliwego

Nazwa handlowa środka ochrony roślin i substancji biologicznie czynnej

Dawka środka ochrony roślin i stężenie cieczy użytkowej

Pora dnia, w której przeprowadzono zabieg

Warunki pogodowe podczas zabiegu (temperatura, siła wiatru, opady deszczu 
po zabiegu)

Ocena skuteczności zabiegu i inne uwagi



22

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego

23

Literatura
–  Praca zbiorowa. Instrukcja przeprowadzania badañ sprzêtu do stosowania œrodków ochrony 

ro œlin. G³ówny Inspektorat Ochrony Roœlin, Warszawa 1999.
–  £¹czne stosowanie agrochemikaliów w uprawach rolniczych. Instytut Ochro ny Roœlin, 

Poznañ 2002.
–  Pruszyñski S., Wolny S. Dobra praktyka ochrony roœlin. Instytut Ochro ny Roœlin/Krajowe 

Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej skich, Poznañ 2002.
–  Stan fitosanitarny roœlin uprawnych w Polsce oraz stopieñ zachwaszczenia upraw rolni-

czych w roku 2002 i spodziewane wyst¹pienie agrofagów w roku 2003. Instytut Ochrony 
Roœlin, Poznañ 2002.

–  Zalecenia Ochrony Roœlin na lata 2002/03 dotycz¹ce zwalczania chorób, szkod ni ków oraz 
chwastów roœlin uprawnych. Instytut Ochrony Roœlin, Poznañ 2000:
Czêœæ I – Informacje ogólne, Czêœæ II – Roœliny rolnicze, Czêœæ III – Warzywa/Sady,
Czêœæ IV – Roœliny ozdobne/Roœliny zielarskie.

Słowniczek
Adiuwant – substancja pomocnicza wchodz¹ca obok substancji biologicznie czyn nej 

w sk³ad preparatu lub dodawana do cieczy u¿ytkowej, poprawia jej ak tyw noœæ bio-
logiczn¹ poprzez modyfikacjê w³aœciwoœci fizycznych cieczy u¿yt ko wej (np. oleje, 
emulgatory, nawozy itp.).

Dobra praktyka ochrony roœlin – podstawowe zasady postêpowania w celu ochrony roœlin 
przed sprawcami chorób, szkodnikami i chwastami za pew nia j¹ ce skuteczn¹ ochronê 
plonu; gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo ludzi, zwierz¹t i œro do wi ska oraz zapewniaj¹ce 
op³acalnoœæ produkcji.

Integrowana ochrona roœlin – jest to system utrzymania populacji organizmów szkodli-
wych poni¿ej poziomu progu ekonomicznej szkodliwoœci za pomoc¹ ró¿ nych, dostêpnych 
metod zapobiegania i zwalczania z uwzglêdnieniem lo kal nych czynników œrodowiska 
oraz rozwoju populacji organizmów szko dli wych.

Integrowana produkcja – system produkcji rolniczej lub ogrodniczej za pew nia j¹ cy 
op³acalne uzyskanie wysokiej jakoœci plonów, z wykorzystaniem w jak najwiêkszym 
stopniu czynników naturalnych i mechanizmów sa mo re gu lu j¹ cych, w miejsce œrodków 
nie bêd¹cych wytworem gospodarstwa i za gra ¿a j¹ cych œro do wi sku.

Okres karencji – czas, który powinien up³yn¹æ od dnia zastosowania œrodka ochrony roœlin 
do dnia zbioru roœlin lub produktów roœlinnych prze zna czo nych do konsumpcji.

Okres prewencji – czas, w którym ludzie i zwierzêta nie powinni stykaæ siê z ro œli na mi, 
na których zastosowano œrodki ochrony roœlin oraz przebywaæ w ich pobli¿u, a tak¿e 
w obiektach, w których stosowano te œrodki.

Organizmy szkodliwe [= agrofagi] – zwierzêta, roœliny, grzyby, bakterie, wi ru sy, wiroidy i inne 
mikroorganizmy, które mog¹ spowodowaæ szkody w ro œli nach i produktach roœlinnych.

Partia roœlin, produktów roœlinnych i przedmiotów – iloœæ roœlin, pro duk tów roœlinnych 
jednego gatunku lub przedmiotów pochodz¹cych od jednego nadaw cy, przewo¿onych 
tym samym œrodkiem transportu do jednego odbiorcy.

Pozosta³oœæ œrodka ochrony roœlin – jedna lub wiêcej substancji biologicznie czynnych, 
ich metabolitów, produktów rozk³adu i produktów reakcji, obec nych w roœlinach lub na 
ich powierzchni, w produktach pochodzenia ro œlin ne go, zwie rzê ce go i w œrodowisku, 
w wyniku stosowania œrodka ochrony roœlin.

Preparat – œrodek ochrony roœlin.

5ZAŁĄCZNIKI
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Produkt roœlinny – nieprzetworzony lub wstêpnie przetworzony materia³ po cho dze nia 
roœlinnego nie bêd¹cy roœlin¹.

Próg ekonomicznej szkodliwoœci – oznacza tak¹ liczebnoœæ szkodnika lub na si le nie cho-
roby albo liczba chwastów, które mog¹ spowodowaæ tak du¿e straty gospodarcze plonu 
na danym polu, ¿e ich wartoœæ przewy¿szy koszt wy ko na nia zabiegu ochronnego.

Próg zagro¿enia – oznacza tak¹ liczebnoœæ szkodnika, chwastów lub na si le nie choroby, 
przy której musz¹ byæ podjête zabiegi wyniszczenia agrofagów, aby zapobiec wzrostowi 
pora¿enia i zaistnienia straty o znaczeniu gospodarczym (eko no micz nym).

Roœliny – ¿ywe roœliny lub ich czêœci, wraz z nasionami w znaczeniu bo ta nicz nym, 
z wyj¹tkiem nasion, które nie s¹ przeznaczone do siewu; w szcze gól no œci za ¿ywe czêœci 
roœlin uznaje siê:
a) owoce i warzywa, z wyj¹tkiem zamro¿onych do temperatury niższej ni¿ minus 180C;
b) bulwy, bulwocebule, cebule i k³¹cza;
c) kwiaty ciête;
d) œciête drzewa oraz ich ga³êzie z liœæmi, sadzonki zielne i zrazy pó³ z drew nia ³e i zdrewnia³e;
e) kultury tkankowe roœlin.

Strata gospodarcza (ekonomiczna) – ma miejsce wówczas, gdy wartoœæ szko dy w plonie 
jest wy¿sza ani¿eli koszt zabiegu ochrony roœlin. 

Substancja biologicznie czynna – aktywna czêœæ œrodka ochrony roœlin.
Œrodki ochrony roœlin – substancje biologicznie czynne i preparaty za wie ra j¹ ce jedn¹ lub 

wiêcej substancji biologicznie czynnych i ich metabolity, mi kro or ga ni zmy i produkty ich 
¿yciowej dzia³alnoœci, a tak¿e ¿ywe organizmy prze zna czo ne do:
a) ochrony roœlin, produktów roœlinnych i przedmiotów przed organizmami szko dli wy mi 

[agrofagami];
b) niszczenia niepo¿¹danych roœlin;
c) regulowania wzrostu i rozwoju roœlin oraz innych procesów biologicznych w roœlinach, 

z wyj¹tkiem roœlin przeznaczonych wy³¹cznie do nawo¿enia;
d) poprawy w³aœciwoœci lub skutecznoœci substancji lub mieszanin substancji wykorzy-

stywanych do celów, o których mowa w podpunktach a), b) i c).

Przydatne adresy
Inspektoraty Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa

Województwo Kod Adres Telefon i fax

BIAŁYSTOK 15-959 ul. Zwycięstwa 26; Bwi-bia@pior.gov.pl (0 85) 652 11 54; 651 46 07

BYDGOSZCZ 85-377 ul. Cieplicka 7; wi-byd@pior.gov.pl (0 52) 379 68 83; 379 78 28

GDAŃSK 80-958 ul. Na Stoku 48; wi-gda@pior.gov.pl (0 58) 303 14 50 ; 302 36 35

GORZÓW WLKP. 66-400 ul. Zieleniecka 11; wi-gw@pior.gov.pl (0 95) 723 92 58; 723 90 08

KATOWICE 40-172 ul. Grabowa 1 A; wi-kat@pior.gov.pl (0 32) 59 88 72; 59 89 29

KIELCE 25-955 ul. Zagnańska 91; wi-kie@pior.gov.pl (0 41) 362 69 61; 362 69 60

LUBLIN 20-027 ul. Karłowicza 4; wi-lub@pior.gov.pl (0 81) 532 02 53; 532 59 17 

ŁÓDŹ 91-423 ul. Solna 14; wi-lod@pior.gov.pl (0 42) 633 84 61; 632 63 48

OLSZTYN 10-444 ul. Kołobrzeska 11; wi-ols@pior.gov.pl (0 89) 533 43 32; 533 21 28

OPOLE 45-836 ul. Wrocławska 170; wi-opo@pior.gov.pl (0 77) 457 50 10; 457 23 29

POZNAŃ 60-163 ul. Sieradzka 29; wi-poz@pior.gov.pl (0 61) 868 97 51; 868 59 16

RZESZÓW 35-101 ul. Gen.Langiewicza 28; wi-rze@pior.gov.pl (0 17) 854 23 73; 854 23 89

SZCZECIN 70-383 ul. Mickiewicza 41; wi-szc@pior.gov.pl (0 91) 484 00 44; 484 56 52

TARNÓW 33-100 Al. Solidarności 5-9; wi-trw@pior.gov.pl (0 14) 26 46 81; 21 76 41
(0 12) 637 35 74

WARSZAWA 02-656 ul. Ksawerów 8; wi-waw@pior.gov.pl (0 22) 843 68 18; 852 04 24

WROCŁAW 53-033 ul. Zwycięska 12; wi-wro@pior.gov.pl (0 71) 339 96 76; 339 96 65


