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Od dnia 1 stycznia 2014 r. na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej obowiązuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opartym na dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/128/WE) przestrzeganie zasad integrowanej 
ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych 

użytkowników



W myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2009/128/WE - „użytkownik profesjonalny” oznacza 

każdą osobę, która stosuje pestycydy w toku swej 

działalności zawodowej, w tym operatorów, techników, 

pracowników i osoby samozatrudnione, zarówno w 

sektorze rolnym, jak i w innych sektorach.



ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co

następuje:

§ 1. 1. Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne
działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w
tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod niechemicznych, a
w szczególności:

1) stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady 
roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów 
szkodliwych,

2) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie 
organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony 
roślin,



Alternatywną formą różnicowania odporności genetycznej odmian w

warunkach produkcyjnych stanowią rozmaite kompozycje zasiewów

mieszanych. Pod pojęciem zasiewy mieszane rozumiemy zarówno

międzygatunkowe mieszanki (zbożowo-strączkowe i zbożowo-zbożowe) jak i

mieszanki międzyodmianowe w obrębie jednego gatunku (np. pszenicy czy

jęczmienia).

Uprawa zbóż w postaci mieszanek wprowadza bioróżnorodność, która dzięki

odrębności wprowadzanych roślin pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów

środowiska, bez zakłócania jego równowagi biologicznej



Procentowy udział poszczególnych upraw 

zbożowych w ogólnej powierzchni zbóż w roku 

2015

(GUS, 2015)
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3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy 
szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie 
zgodnie z przepisami o nasiennictwie,



3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na 
organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego

i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,



3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na 
organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego

i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,



3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na 
organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego

i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,



4) stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób 
ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,

5) przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i 
innych przedmiotów, zapobiegające występowaniu i 
rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,

6) ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków 
sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to 
owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów 
szkodliwych



7) W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi 
chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić:

- dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować 
negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące 
celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i 
naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;

- ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony 
roślin do niezbędnego minimum;

- przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych 
na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne 
stosowanie tych środków.



§ 2. Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed organizmami 
szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem 
występowania tych organizmów i uwzględniać aktualną wiedzę z 
zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym, jeżeli 
jest to uzasadnione, z uwzględnieniem:

1) progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych 
wskazujących, kiedy wykonanie chemicznych zabiegów ochrony 
roślin jest ekonomicznie uzasadnione, lub

2) wskazań wynikających z opracowań naukowych umożliwiających 
określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych zabiegów 
ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne 
oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych (programów 
wspomagania decyzji w ochronie roślin), lub

3) informacji uzyskanych od osób świadczących usługi doradcze 
dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań 
integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.



Monitoring agrofagów prowadzony jest dla potrzeb :

• oceny szkodliwości agrofagów na terenie kraju – są
to obserwacje przeprowadzane jeden raz w roku w
ściśle określonym dla każdego agrofaga terminie

• sygnalizacji zabiegów ochrony roślin – są to
obserwacje prowadzone na polu systematycznie, w
całym sezonie wegetacyjnym w celu rozeznania
aktualnego zagrożeniu roślin uprawnych ze strony
agrofagów

• sygnalizowania przenikania na teren Polski nowych
agrofagów z terytorium innych krajów i śledzenie
ich rozprzestrzeniania.



Monitoring agrofagów (ocena szkodliwości)
Obecna forma przekazywania danych, dotyczących 

oceny szkód powodowanych przez agrofagi w Polsce



Monitoring agrofagów (ocena szkodliwości)
Przykład uzyskanych wyników obserwacji po

przetworzeniu danych



Monitoring agrofagów (ocena szkodliwości)



Monitoring agrofagów (ocena szkodliwości)
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METODYKI INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN



• Działanie 1 – Upowszechnianie 

ogólnych zasad integrowanej 

ochrony roślin (w tym 8 zadań)

• Działanie 4 - Podnoszenie 

świadomości społeczeństwa w 

zakresie środków ochrony roślin

• Działanie 8 – Promowanie dobrych 

praktyk bezpiecznego stosowania 

środków ochrony roślin

• Działanie 9 – Wykorzystanie badań 

naukowych na rzecz integrowanej 

ochrony roślin

Krajowy plan działania



Działanie 1 

 upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin

 udostępnianie opracowanych i zaktualizowanych metodyk integrowanej ochrony 

poszczególnych upraw, programów ochrony roślin, broszur, ulotek 

 modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów

 udostępnianie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,

 utworzenie i utrzymanie platformy internetowej 

poświęconej integrowanej ochronie roślin,

 upowszechnianie wyników PDOiR,

 upowszechnianie systemu Integrowanej Produkcji Roślin (IP),

 rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin



1. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa 

żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla 

zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

(zadania 1.1 – 1.5 i 1.11)

2. Działanie na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności 

sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i 

bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

(zadania 2.1-2.4)

3. Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego 

wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz 

kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020 

(zadania 2.3 i 2.5)

4. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrony 

roślinnych zasobów genowych źródłem innowacyjności i 

wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa 

żywnościowego kraju.

Programy Wieloletnie



Zakres zadań (w ramach zadań PW 2016-2020  IOR-PIB):

• Opracowanie i aktualizacja metodyk integrowanej ochrony roślin oraz IP

• Opracowanie i aktualizacja poradników sygnalizatora

• Opracowanie i aktualizacja internetowych programów ochrony roślin

• Opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych oraz 

monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych

• Testowanie i opracowanie systemów wspomagania decyzji

• Badania i zalecenia dotyczące powstawania odporności agrofagów 

• Badania na rzecz ochrony upraw małoobszarowych

• Opracowanie metod ograniczania ryzyka związanego 

ze stosowaniem środków ochrony roślin

• Szkolenia dla doradców, opracowania, publikacje wdrożeniowe, broszury, 

ulotki, poradniki



Zadanie 1.5 opracowanie platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych

oraz monitorowanie ważnych gospodarczo agrofagów roślin rolniczych

http://piorin.gov.pl/sygn/start.php
http://piorin.gov.pl/sygn/start.php






INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN –

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Zakład Metod Prognozowania Agrofagów  

i Ekonomiki Ochrony Roślin

Autor opracowania

Prof. dr hab. Felicyta Walczak

PACIORNICA PSZENICZNA
(Contarinia tritici Kirby)

może lokalnie

zagrażać

plonom

zbóż

Rys.1. Postać dorosła paciornicy pszenicznej

(wielkość naturalna 2-3 mm)

Larwy paciornicy pszenicznej (fot. 2, 3)

uszkadzają wszystkie gatunki zbóż, niektóre trawy

i perz ale głównie pszenicę ozimą i jarą niszcząc

kwiatki, pyłek i zawiązki ziaren, powodując ich

marszczenie i zasychanie, a często całkowitą

płonność kłosków. Uszkodzone nasiona tracą

zdolność kiełkowania (fot. 4).

Paciornica pszeniczna jest wrażliwa na

suszę i z tego powodu wiele larw pozostaje

w kokonach w glebie. Duże nasłonecznienie

ogranicza płodność samic. Przestrzeganie

płodozmianu oraz głęboka orka jesienna,

przyczynia się do zniszczenia wielu

zimujących larw paciornicy pszenicznej,

a także przemieszcza je w głębsze warstwy

gleby utrudniając im przepoczwarczanie

wiosną. Odmiany zbóż, które później się

kłoszą są mniej uszkadzane przez tego

szkodnika.

Fot. 1. Postać dorosła paciornicy pszenicznej -

samice składają jaja (wielkość naturalna

0,4x0,09 mm) do kłosków między plewki

Fot. 2. Larwa paciornicy pszenicznej z

widocznym prześwitem jelita (wielkość

naturalna 3-3,5 mm) (T. Klejdysz)

Dorosłe owady (muchówki) są

cytrynowo-żółte, kształtem podobne do

komara.

Larwy paciornicy pszenicznej zimują w

glebie w kulistych kokonach na głębokości

2–20 cm. Wiosną, gdy temperatura gleby

przekroczy +3,2ºC, większość larw (około

60%) opuszcza kokony i przemieszcza się

w kierunku powierzchni gleby.

Część larw pozostaje w kokonach,

w glebie, nawet przez kilka lat.

Wylot dorosłych muchówek następuje na

przełomie maja i czerwca, w czasie kłoszenia

się pszenicy, w dni bezwietrzne, pochmurne, a

w dni słoneczne i wietrzne po godzinie 17ºº i

trwa 2–4 tygodnie. Samice składają po kilka jaj

(4–8 szt.) do 1 kwiatka. Składanie jaj trwa 5–

10 dni (fot. 1). Po 7–10 dniach wylęgają się

larwy. W jednym kłosku może żerować nawet

około 40 larw (z jaj złożonych przez różne

samice). Przed żniwami, na przełomie czerwca

i lipca, dorosłe larwy wychodzą z kłosków,

wyskakują na ziemię i kryją się pod

powierzchnią, gdzie zimują. W ciągu roku

rozwija się jedno pokolenie.

Fot. 3. Żerująca larwa paciornicy pszenicznej

Zwalczanie dorosłych muchówek paciornicy

pszenicznej przeprowadza się w okresie ich

masowego lotu, co przypada w czasie

kłoszenia się pszenicy i żyta. Na przełomie

maja i czerwca należy rozpocząć śledzenie

lotu owadów dorosłych, odławiając je

w naczyniach żółtych napełnionych wodą

(fot. 5) lub na żółtych tablicach chwytnych

pokrytych klejem (fot. 6), umieszczonych

w łanie zbożowym (po kilka naczyń lub tablic

w zależności od wielkości plantacji).

Kontrolę nalotu muchówek na plantacje

należy prowadzić systematycznie (co 2 dni)

każdorazowo licząc i odnotowując odłowione

w naczyniach żółtych muchówki, po czym

wylać wodę wraz z owadami i ponownie

napełnić wodą, a w przypadku korzystania

z żółtych tablic pokrytych klejem przelicza się

muchówki i odnotowuje ich liczbę.

Wyraźne zwiększenie się liczby muchówek

wskazuje na masowe pojawienie się szkodnika

na plantacji.

Sygnalizacja zabiegów ochronnych

Jedynym stadium jakie można zwalczać

chemicznie są owady dorosłe.

Prognozowanie występowania szkodnika w

następnym roku określa się na podstawie

procentu kłosów zasiedlonych przez larwy

w okresie dojrzałości późno-mlecznej

ziarniaków. W tym celu pobiera się w kilku

losowo wybranych punktach, ogółem 100–

150 kłosów. Jeśli stwierdzi się średnio 15

larw/kłos lub więcej wówczas zagrożenie

plantacji w przypadku dalszej uprawy zbóż

na tym terenie jest bardzo duże.

Stwierdzenie wiosną 80 larw lub kokonów

na 200 m2 gleby pobranej z głębokości 2–8

cm jest sygnałem do wykonania zabiegu

zwalczającego owady dorosłe, ponieważ

jaja i larwy ukryte w kłoskach są chronione

przed środkami ochrony roślin.

Na plantacjach zbóż sianych po zbożach

obsada owadów dorosłych jest mniej więcej

równomierna, natomiast tam gdzie

przestrzegany jest płodozmian najwięcej

znajduje się w pasach brzeżnych.

Fot. 5. Żółte naczynie  (A. Bandyk)

Zabiegi należy wykonywać w

godzinach popołudniowych lub

wieczornych, co jednocześnie

chroni owady zapylające na

zachwaszczonych polach zbóż.

Fot. 6. Żółta tablica  (M. Gałęzewski)

Rys.1.httpwww.google.plimgresq=Contarinia+tritici&hl=pl&cli

ent=firefox 

a&tbo=d&rls=org.mozillaplofficial&channel=np&biw=1920&b

ih=888&tbm=isch&tbnid=9e9BYfQDzDWNuM&imgrefurl=htt

pwww.inra.frhyppzRAVAGEUR6contri.htm&

Fot.1.httpwww.google.plimgresq=Contarinia+tritici&hl=pl&cl

ient=firefox-

a&tbo=d&rls=org.mozillaplofficial&channel=np&biw=1920&b

ih=888&tbm=isch&tbnid=X-

UgCGUg5g39wM&imgrefurl=httpwww.inra.frhyppzRAVAGE

UR6contri.htm&

Fot.3. httpwww.agefotostock.comenStock-ImagesRights-

ManagedBWI-BLW042839

Fot.4..httpwww.google.plimgresq=Contarinia+tritici&hl=pl&cli

ent=firefox-

a&tbo=d&rls=org.mozillaplofficial&channel=np&biw=1920&b

ih=888&tbm=isch&tbnid=_73YHVrSlXvpCM&imgrefurl=http

www.syngenta.comcountryrurucropscere

Fot. 4. Uszkodzone ziarniaki 

Opracowano w ramach zadania 1.5. Programu 

Wieloletniego IOR – PIB 2011–2015  

pt.: „Modernizacja i aktualizacja metodyk do 

monitorowania agrofagów dla potrzeb krótko 

i długoterminowego ich prognozowania”

https://www.ior.poznan.pl/grafika,5656,metodyka-integrowanej-ochrony-mieszanek-zbozowych-dla-producentow.jpg
https://www.ior.poznan.pl/grafika,5656,metodyka-integrowanej-ochrony-mieszanek-zbozowych-dla-producentow.jpg


Projekt Olsztyn 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

Oddział / Delegatura:  

tel., fax.  

e-mail: @piorin.gov.pl 

 
 
 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN 

 
 
 
Województwo:  

Powiat:   

Agrofag: Skrzypionki 

Roślina: Pszenica ozima 

Data publikacji komunikatu:  

 
Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie  skrzypionek. 
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. 
 
Na plantacjach pszenicy ozimej występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka 
błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną,  
gdy temperatura przekracza 10

o
C przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do 

połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno 
chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna 
się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny. 
 
Zabiegi zwalczające przeprowadza się: 

 w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw  
na 1 źdźble lub 

 w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu 
gatunków) 

 

http://piorin.gov.pl/sygn/start.php
http://piorin.gov.pl/sygn/start.php


• strona główna - na której pokazywać 

będziemy najnowsze alerty i linki 

do metodyk i innych dokumentów

• ze strony głównej mamy łatwy dostęp 

do dowolnych treści, (można je 

przeszukiwać za pomocą 

wyszukiwarki, ale też przeglądać po 

kategoriach)

• serwis skonstruowany w wersji 

„responsive design” umożliwiający 

dobrą widoczność zarówno na 

ekranach komputera, czy urządzeń 

mobilnych (laptop, tablet, komórka)

www.agrofagi.com.pl







Propozycja współpracy

http://piorin.gov.pl/sygn/start.php
http://piorin.gov.pl/sygn/start.php


Województwo/ODR Ilość punktów

małopolskie/ MODR w Karniowicach 26

kujawsko-pomorskie/ KPODR w Minikowie 19

wielkopolskie/WODR w Poznaniu 17

opolskie/ OODR w Łosiowie 12

mazowieckie/ MODR w Warszawie 12

warmińsko-mazurskie/ W-MODR w 

Olsztynie

11

podkarpackie/ PODR w Boguchwale 5

lubuskie/ LODR w Kalsku 3

podlaskie/ PODR w Szepietowie 2

pomorskie/ PODR w Lubaniu 2

lubelskie/ LODR w Końskowoli 1

COBORU 10

Liczba punktów monitoringu w poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego/instytucjach 





Przykładowy formularz do wprowadzania wyników obserwacji



Przykładowy raport z przeprowadzonych obserwacji



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


