
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Ważne informacje:
Na stronie Internetowej MRiRW (Informacje branżowe -> Produkcja roślinna->Ochro-
na roślin -> Integrowana ochrona roślin) będą zamieszczane i aktualizowane metodyki 
integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw, poradniki dobrej praktyki ochro-
ny roślin oraz informacje o dostępnych systemach wspomagania decyzji w ochronie  
roślin.

Akty prawne UE dot. integrowanej ochrony roślin:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, str. 1–50) – art. 55
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stoso-
wania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, str. 71–86) – art. 14 oraz załącznik III.

Przydatne linki:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych www.coboru.pl
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza www.schr.gov.pl
Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl



        

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego, a także zapewnienie bezpie-
czeństwa zdrowia ludzi począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. stosowanie zasad  

integrowanej ochrony roślin stanie się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użyt-
kowników środków ochrony roślin w UE.

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed  
organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych  
metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin:
1.  Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczanie ich negatyw-

nego wpływu, które  powinno być osiągane m.in. przez:
 a)  stosowanie płodozmianu,
 b)  stosowanie właściwej agrotechniki,
 c)  stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i na-

sadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
 d)  stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,
 e)  zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych,
 f)  ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów poży-

tecznych,
g)  stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak regularne 

czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie 
roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodli-
wych.

2.  Monitorowanie występowania organizmów szkodliwych. Decyzje 
o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowa-
ne w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodli-
wych. Należy wykorzystać w pełni wiedzę o biologii organizmów 
szkodliwych dla roślin. 

3.  Zwalczanie organizmów szkodliwych dla roślin należy prowadzić 
z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod biologicznych, 
fizycznych i agrotechnicznych, przedkładając je nad metody  
chemiczne. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być 
ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez 
zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych  
zabiegów. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy  
wybierać takie preparaty, które mogą powodować jak najmniej 
skutków ubocznych dla zdrowia ludzi i środowiska, a także stoso-
wać środki w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności 
u organizmów szkodliwych. 

Stosowanie ogólnych zasad integrowa-
nej ochrony roślin pozwala ograniczyć użycie 
chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego mi-
nimum i w ten sposób ogranicza presję na środowisko natu-
ralne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego. 
Ważnymi narzędziami, pomocnymi w integrowanej ochro-
nie roślin są:
a)  metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych 

upraw, 
b)  progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi 

te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony ro-
ślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej li-
czebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie 
może on spowodować, przewyższają koszty jego che-
micznego zwalczania, 

c)  systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – sys-
temy te, bazując na znajomości biologii organizmów 
szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania 
chemicznych zabiegów ochrony roślin. 

Gwarancją wypełnienia obligatoryjnego wymogu stosowa-
nia w uprawie roślin zasad integrowanej ochrony jest wdro-
żenie systemu integrowanej produkcji (IP).

IP jest dobrowolnym systemem jakości żywności. Produkcja 
w ramach sytemu IP podlega certyfikacji. Certyfikat IP jest 
poświadczeniem, że wskazane w nim płody rolne zostały  
wytworzone w oparciu o szczegółowe metodyki IP zatwier-
dzane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a ich proces produk-
cji był nadzorowany. Gwarantuje to, że wyprodukowane płody rolne są bezpieczne dla 
konsumenta, a w szczególności nie zawierają pozostałości środków ochrony roślin oraz 
metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych w ilościach 
przekraczających obowiązujące normy. 

Szczegółowe informacje na temat przystąpienia i uczestnictwa w systemie IP można  
uzyskać w oddziałach PIORiN. 

Jednocześnie istnieje możliwość refundacji części poniesionych kosztów związanych 
z uczestnictwem w systemie IP oraz promocją IP w ramach działań Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (PROW). Wszelkie informacje dotyczące wsparcia finansowego 
w ramach PROW można uzyskać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Centrali Agencji Rynku Rolnego oraz w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.


