
Integrowana Ochrona Roślin (IPM): 

geneza i przyczyny powstania 

 
 

IPM (Integrated Pest Management)  

 

 

w Polsce proponuje się skrót IO 
 

np. IO-M - integrowana ochrona marchwi 

 

Aby więc wymogu prawnego 

stosowania wyłącznie integrowanych 

metod ochrony roślin nie traktować jako 

kolejny „dopust boży”, wymysł unijnej 

biurokracji, a „znaleźć” w nim szansę dla 

swojej produkcji, należy choć „z grubsza” 

przeanalizować przyczyny powstania IPM, 

a także przyczyny coraz powszechniejszego 

jej stosowania. 
 

 

 

 



-  wg wielu z „pierwocinami” integracji 

metod mieliśmy lokalnie do czynienia już 4,5 

tys. lat p.n.e. ... 

IPM - „światowy” - globalny początek ich 

zdefiniowania nastąpił bezpośrednio po 

okresie wprowadzenia pierwszego 

powszechnie stosowanego  środka ochrony 

roślin, tj. insektycydu DDT.  
 

Dlaczego DDT zaczął być coraz mniej 

skuteczny? 
 

-  ...przede wszystkim stosowano go zbyt 

często...,  

- ...i do tego „na zapas” oraz „na wszelki 

wypadek” (no bo był bardzo tani!)...  

- ...to spowodowało szybkie wytworzenie się 

ras gatunków szkodników częściowo lub 

całkowicie odpornych na DDT. (Odporność ta w 

populacjach szkodników utrzymuje się wyjątkowo 

długo (nawet 35 lat!) i nie pomaga 

kilkunastokrotne zwiększanie stosowanych dawek 

DDT, 

- ...ponadto DDT nie był, nie jest selektywny, 

niszczył, niszczy praktycznie wszystkie drapieżne i 

pasożytnicze owady, pająki i roztocza żywiące się 

szkodnikami... 



 

pestycydy - obecnie pojęcie nieformalne i 

nienaukowe 

Najważniejsze ustalenia, które wówczas 

poczyniono:  

- sama natura (tzw. opór środowiska) 

usuwa z uprawy często nawet 99% 

populacji szkodnika, choroby czy chwastu 

- a więc ogólnie mówiąc 90 kilka % 

agrofagów!  
 

Np. jedna żyworodna mszyca, jej potomstwo, 
gdyby nie było ograniczane przez zasoby 
pokarmu i „oporem” środowiska, są w stanie 
„dać” około 100.000.000.000.000.000 
osobników potomstwa w ciągu tylko jednego 
okresu wegetacyjnego!  

 

No i na koniec dodajmy, iż stosunkowo szybko 

zauważono, że choćbyśmy się nie wiem jak 

wysilali - starali, to i tak praktycznie nigdy nie 

zabijemy 100% populacji szkodników 

występujących na danej uprawie.  

 

 

 



Ponadto... 

...zaobserwowano, że zabijając 

szkodniki w zbyt dużej ilości 

pozbawimy pokarmu ww. ich wrogów, 

skazując te pożyteczne, pomocne nam 

drapieżne i pasożytnicze owady, na 

śmierć głodową.  

 

Celem ochrony IPM jest więc 

jedynie ograniczenie populacji 

agrofagów poniżej progu szkodliwości 

ekonomicznej, nigdy jej całkowite 

unicestwienie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Postanowiono: obniżyć koszty ochrony - 

podnieść opłacalność produkcji rolnej poprzez 

wykorzystanie do zwalczania (a raczej do kontroli 

liczebności, nasilenia) chorób, szkodników             

i chwastów (czyli ww. agrofagów); naturalnego 

oporu środowiska.  
 

Chciano to osiągnąć poprzez ochronę i 

wzmocnienie biotycznych i abiotycznych [przykład 

mocznik-parch] elementów oporu środowiska a w dalszej 

kolejności ich wzmacnianie i uzupełnianie poprzez 

metody biologiczne typu różnego rodzaju 

introdukcji, tj. wprowadzania do rolniczych, 

ogrodniczych ekosystemów nowych elementów 

ww. oporu środowiska, np.: nowych gatunków 

żywiących się agrofagami. I tak - dlatego powstała 

Integrowana Ochrona Roślin - głównie ze 

względów ekonomicznych!  
 

 

Szybko przy tym jednak zauważono, 

że taka ochrona jest przyjazna                  

dla środowiska, mniej obciąża 

pozostałościami środków chemicznych 

naszą żywność i ekosystemy.  
 



Podstawy IPM opracowano szybko po wystąpieniu 

pierwszych efektów nieumiejętnego stosowania DDT w USA 

(Kalifornia). Stworzono tam koncepcję nadzorowanej 

kontroli owadów, będącą pierwowzorem IPM, dającym 

podstawę do powstania, opracowania IPM.  

IPM została zdefiniowana jako priorytetowa w polityce 

rolnej USA już w lutym 1972 [!!!].  

 
 

W roku 1973. FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ) 

opierając się na ww. pracach amerykańskiej komisji i rządu USA, opublikowała 

w formie zalecenia dla przyszłego rozwoju ochrony roślin, taką definicję IPM: 

 

 „Integrowana ochrona roślin stanowi system 

wykorzystania wszystkich zabiegów przydatnych 

pod względem gospodarczym, ekologicznym i 

toksykologicznym, jak najlepiej powiązanych, w 

celu utrzymania liczebności szkodliwych 

organizmów poniżej progu ekonomicznej 

szkodliwości, przy czym pierwszeństwo ma 

świadome wykorzystanie naturalnych czynników 

ograniczających.” 



 

 Koncepcja integracji uznano jako naukowy kierunek na Kongresie 

Entomologicznym w Tokio w roku 1976. Definicja IPM przyjęta później przez 

Międzynarodową Organizację Biologicznego i Integrowanego Zwalczania 

Szkodliwych Zwierząt i Roślin otrzymała następujące brzmienie:  
 

„IPM jest to zwalczanie szkodników i chorób 

przy użyciu wszystkich metod zgodnie                           

z wymaganiami ekonomicznymi, ekologicznymi          

i toksykologicznymi, metod chroniących, 

pomagających lepiej wykorzystać naturalne 

czynniki ograniczające m. in. dzięki stosowaniu  

ekonomicznych progów zagrożenia.” 

 
W 1979 roku prezydent Jimmy Carter założył pierwszy w Świecie 

federalny Komitet Koordynacyjny IPM w celu zapewnienia rozwoju i 

wprowadzania IPM do praktyki rolniczej. Następnie podobne rozwiązania 

przyjęto w Malezji (1985), na Filipinach (1986), oraz  Indonezji (1986).  

 
 

W naszym Kodeksie Dobrej Praktyki 

Rolniczej definiuje ją się tak: „...integrowana 

ochrona roślin polega na łączeniu efektywnych, 

środowiskowo bezpiecznych i społecznie 

akceptowanych metod biologicznych, 

agrotechnicznych i chemicznych, które 

utrzymują populację agrofagów poniżej progów 

szkodliwości.”  

 
 
 



MRiRW:  
„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. Integrowana ochrona roślin 
wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach 
szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich 
biologii i szkodliwości) w celu określenia 
optymalnych terminów dla podejmowania działań 
zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje 
naturalne występowanie organizmów 
pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów 
organizmów szkodliwych dla roślin, a także 
posługuje się ich introdukcją. Tym samym 
integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć 
stosowanie chemicznych środków ochrony roślin 
do niezbędnego minimum [także poprzez właściwy 
dobór sprzętu, atestację jego sprawności] i w ten 
sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne 
oraz chroni bioróżnorodność środowiska 
rolniczego.” 

(zbyt akademicka za dużo chce powiedzieć) 



Światowa (i unijna) definicja jest bardziej 

uproszczona: nastawiona na proces decyzyjny 

- teorię ryzyka (zarządzanie ryzykiem w 

projekcie [agendzie] - projektem [agendą], gł. 

szacowanie-estymacja zagrożeń).  

 
Wg niej IPM to:  

 

„System wspomagania decyzji dla wyboru 

najlepszych taktyk i strategii, które biorą pod 

uwagę: interesy producentów (stabilne zyski                  

i zrównoważona produkcja), oraz 

społeczeństwa (utrzymanie dobrej jakości 

środowiska).” 
(ale nie podejmowanie decyzji za rolnika - np. system duński)  

(IPM bardzo ułatwia uzyskanie uproszczonego certyfikatu GLOBALGAP-u)  

 
 

Nadrzędnymi priorytetami są tutaj 

przewidywanie i zapobieganie.  
 
 
 
 
 
 



Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w 
integrowanej ochronie roślin są: 

1. metodyki integrowanej ochrony roślin 

poszczególnych upraw, 

2. progi ekonomicznej szkodliwości patogenów 

[agrofagów] – progi te określają, kiedy 

stosowanie chemicznej [i nie tylko] ochrony 

roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. 

przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego 

dla roślin straty, jakie może on spowodować, 

przewyższają koszty jego chemicznego 

zwalczania, 

3. systemy wspomagania decyzji w ochronie 

roślin – systemy te, bazujące na znajomości 

biologii organizmów szkodliwych, wskazują 

optymalny termin wykonania chemicznych 

zabiegów ochrony roślin [ale także terminy i 

wielkości nawożenia, nawadniania, terminy 

siewu, zabiegów pielęgnacyjnych oraz zbioru, 

również terminy i sposoby wykorzystania 

innych sposobów intensyfikacji oporu 

środowiska, które mają wpływ na szkodliwość 

agrofagów]. 

 

 
 



Jako priorytetowe uznaje się stosowanie 

gdzie to tylko możliwe w produkcji rolnej             

i w gospodarstwie ją prowadzącym, 

nowoczesnych technik zarządzania                        

i zbierania - opracowywania informacji.  

 

W Polsce ma to być: 

na początek: Zintegrowany system 

monitoringu pojawu i dynamiki populacji 

agrofagów, przy szczególnym uwzględnieniu 

warunków meteorologicznych (nazwa 

robocza), który ma prowadzić do 

kompletnego: Zintegrowanego Systemu 

Ochrony Roślin  
[szkolenie Wrocław stacje meteorologiczno-diagnostyczne, monitorujące]. 

 

Dopiero w wyniku właściwego                   

i konsekwentnego stosowania ww., możemy 

bowiem istotnie zmniejszyć liczbę zabiegów, 

zmniejszyć zużycie substancji biologicznie 

czynnej  do absolutnie niezbędnych ilości - 

znacząco obniżyć koszty.  
 

I taka jest de facto cała prawda o IPM - 

to się przede wszystkim musi opłacać!  

 



Dydaktyka - „nauczanie” całego 
społeczeństwa. [zapisane w dyrektywach UE] 

 

Wdrożenie programu IPM poprzez m. in. system 

szkolny (promowanego przez maskotkę przedstawioną 

na rys. 1.) w USA np. w stanie Indiana doprowadziło do 

obniżki kosztów uprawy roślin rolniczych i 

ogrodniczych średnio o około 35% i zmniejszyło 

zużycie środków ochrony roślin o 90%! 

  

Rys. 1. W USA programy doradczo-wdrożeniowe 

IPM przekazywane są farmerom w sposób 

maksymalnie przyjazny. Powyższa maskotka-logo 

promuje od 13 lat program nauczania o IPM w szkołach 

różnych szczebli . 
 



EUROPA 
 

W lipcu 2002 roku Parlament Europejski i 

Rada ustanowiły wytyczne dla krajów Europy w 

sprawie minimalizowania wpływu pestycydów, a 

zwłaszcza środków ochrony roślin, na zdrowie 

ludzi oraz środowisko naturalne.  

Przewidziano dwie formy działania:  

  opracowanie wspólnotowej strategii w 

sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów,  

 nowelizację bądź zmianę odpowiednich aktów 

prawnych, z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych Państw Członkowskich,.  
 

„Strategię tematyczną w sprawie zrównoważonego 

stosowania pestycydów wraz z projektem dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia 

zrównoważonego stosowania pestycydów” Komisja 

Europejska opublikowała 12 lipca 2006 r.  
[1991-3;  2006; 2010] 

 

 
 
 
 
 
 



W roku 2009 r. przyjęto tzw. „pakiet 

pestycydowy” obejmujący następujące akty 

prawne:  

 1. Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/128/WE 

ustanawiającą ramy wspólnotowego 

działania na rzecz zrównoważonego 

stosowania pestycydów;  

 2. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 

w sprawie wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin uchylające 

dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG;  

 3. Dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/127/WE, 

zmieniającą dyrektywę 2006/42/WE w 

odniesieniu do maszyn do stosowania 

pestycydów;  

 4. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) NR 1185/2009 

w sprawie statystyki środków ochrony 

roślin.  
 



Obowiązek wdrożenia                                    
i przestrzegania zasad integrowanej 
ochrony roślin przez wszystkich 
profesjonalnych użytkowników 
środków ochrony roślin wejdzie                 
w życie 1 stycznia 2014 r. na 
podstawie postanowień art. 14 
Dyrektywy 2009/128/WE oraz 
Rozporządzenia nr 1107/2009. 

 

Od 01.01.2014r. w Polsce obowiązywać 
będzie, wejdzie w życie: Rozporządzenie 
MRiRW z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie 
wymagań integrowanej ochrony roślin  

(na podstawie ustawy o środkach 
ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r.) 



 



 
 

 



Główne elementy IPM - IO: 

Poprawa efektywności i zrównoważenie 
stosowania metod ochrony roślin, ochrona 
środowiska poprze:  

 I. Prognozowanie pojawu i wyznaczanie 
progów szkodliwości: 
 - pomocne mogą się okazać urządzenia                     

i programy przydatne w sygnalizacji, do których 

należą:  

 ice lepowe, 

  

 płachty, siatki entomologiczne, czerpaki,  

 – pułapki świetlne 

umożliwiające odłowy nocne np. „ciem” - motyli 

rolnic, piętnówek itp.,  

 

Moerick’a, pułapki Barbera, 

 gramy komputerowe np. oparte o tabele 

Milsa, 

 - 
zaraza ziemniaka, 

 uzyskiwane w ramach zintegrowanego 

systemu komunikaty PIORiN dot. terminów 

pojawu i przekroczenia progu szkodliwości przez 

agrofaga.  



  

  

  

 IPM - IO w mikroskali... 
 



 
  

 Podejmowanie prawidłowych decyzji                  

o stosowaniu chemicznej ochrony wymaga od 

obserwatora (a więc i doradcy IPM-IO lub 

rolnika):  

  

 kodliwych 

wybranej uprawy i ich biologii  

  

 
ekonomicznej szkodliwości danej choroby, 

szkodnika w konkretnie plantacji  

  

 
przeciwko występującym agrofagom  

 

 
 
 



Próg ekonomicznej szkodliwości – 
jest to natężenie występowania 
agrofaga, przy którym straty 
wynikające ze zmniejszenia plonów 
zaatakowanych roślin uprawnych 
równają się kosztom przeprowadzenia 
zabiegu ochronnego.  

Przekroczenie tego progu przez 
poszczególne gatunki szkodników, 
patogenów lub chwastów na danej 
uprawie określa nam moment w 
którym niezbędne staje użycie 

metod ochrony roślin [głównie 

środków ochrony roślin nie tylko w 
rozumieniu preparatów chemicznych, 
czy biologicznych] w celu zachowania 
plonu na odpowiednim poziomie. 

 

 

 

 

 



II. Intensyfikacja oporu środowiska: 

 

Refugia: 

- naturalne (nasadzenia), 

- sztuczne (np. domki dla owadów), 

Dokarmianie, 

Selektywność: 

- fizjologiczna (pestycydy selektywne), 

- przestrzenna (pasowe zwalczanie na 

roślinach pułapkowych), 

- czasowa, 

Introdukcja - wprowadzenie organizmów 

pożytecznych  

- metoda „zalewu” gatunkami rodzimymi i 

obcymi (szklarnie) 

- metoda  powiększania bioróżnorodności 
 



 



 
 

 



 



 



 



 
Tęcznik liszkasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przykład oporu środowiska (mszyce): 

 
 



 



 
 



 



 



 



 
 

 

 

 



 

 



 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dziękuję za „cierpliwość” i uwagę ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


