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Środki ochrony roślin – substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, 

przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, 

niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych 

procesów biologicznych w roślinach uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz 

do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty). 

Ochrona roślin – dział produkcji roślinnej, którego celem jest 

zapobieganie obniżaniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie 

ziemiopłodów w magazynach. 



Adiuwant (łac. adiuvare – pomagać, wspierać), wspomagacz – substancja

pomocnicza znajdująca się w środkach ochrony roślin obok substancji aktywnej

lub też dodawana do cieczy roboczej, poprawiająca jej skuteczność biologiczną

poprzez modyfikacje właściwości fizycznych oraz chemicznych cieczy roboczej.

Funkcję adiuwanta spełniają np. środki powierzchniowo czynne (surfaktanty), 

oleje roślinne czy mineralne z dodatkiem emulgatora oraz nawozy mineralne jak 

siarczan amonu. Mechanizm działania adiuwanta zależy od jakości jego 

komponentów, składu i dawki. Adiuwanty są dedykowane do poszczególnych 

grup środków ochrony. Niewłaściwe zastosowanie środka ochrony roślin z 

adiuwantem może ograniczyć jego działanie lub spowodować uszkodzenia 

roślin. 



W ochronie roślin stosuje się:

• metody chemiczne (różnego rodzaju preparaty chemiczne np. fungicydy, 

herbicydy, insektycydy),

• metody agrotechniczne (zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, dobór odmian, 

wczesne terminy sadzenia, płodozmian),

• metody mechaniczne (zbiór ręczny i/lub przez maszyny zbierające, wycinanie 

części i/lub całych roślin ze szkodnikami lub objawami chorobowymi, 

zakładanie pułapek,  ustawianie strachów, a także ręczne 

odchwaszczanie),

• metody fizyczne (wykorzystywane są: wysoka temperatura wody i powietrza, 

promieniowanie słoneczne, ruchy wiatru, para wodna, ultradzwięki i 

emitowanie dźwięków),

• metody biologiczne (wyciągi roślinne, środki na bazie mikroorganizmów, 

biopreparaty),

• metody hodowlane (nowe gatunki i odmiany),

• metody integrowane (umiejętne łączenie wszystkich zabiegów ochrony roślin tak, 

aby się wzajemnie uzupełniały),

• kwarantannę (izolacja „leczonego” obszaru od reszty plonów za pomocą różnego 

rodzaju siatek ochronnych, pestycydy stosowane na obszarze zarażonym)



Opryskiwanie plantacji za pomocą samolotu









Postępowanie ze środkami ochrony roślin













W ochronie roślin obok środków ochrony roślin używa się także substancji 

niebędących środkami bezpośrednio zabijającymi agrofagi, ale 

oddziałujących na nie w taki sposób, że organizmy te nie stanowią zagrożenia 

dla roślin uprawnych. 

Do tej nowej generacji środków ochrony roślin zalicza się repelenty, 

atraktanty, antyfidanty, różnego rodzaju feromony i tym podobne. 



Repelenty, środki odstraszające, odstraszacze (łac. repellere – odstraszać, 

odrzucać) – organizmy żywe, związki chemiczne, urządzenia generujące światło 

lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu 

gatunków. Ich stosowanie zaliczane jest do biologicznych (ekologicznych) 

metod ochrony. 

Szpaki nie lubią hałasu, głośne dźwięki (nie za częste) płoszą je i zniechęcają 

do wiśni.



Atraktany, czynniki wabiące – dowolnej natury czynniki (dźwięk, światło, związki 

chemiczne, kształty lub kombinacje takich sygnałów) o działaniu wabiącym, 

zwiększające atrakcyjność seksualną, przyciągające gatunki zapylające kwiaty, 

rozsiewające nasiona, itp. Atraktanty sztuczne i naturalne są wykorzystywane 

przez człowieka w hodowli zwierząt oraz uprawie wszelkiego rodzaju roślin. 

Cebulę przed śmietką cebulanką można chronić wykładając pułapki zawierające 

glikozydy olejku gorczycznego wabiące bielinka kapustnika (owad składa tam 

jaja, a wylęgające się larwy giną bo nie mają co jeść)



Antyfidanty – związki chemiczne hamujące żerowanie fitofagów lub składanie 

jaj, lecz nie odstraszające i nie zabijające ich. Ich stosowanie zaliczane jest do 

biologicznych (ekologicznych) metod ochrony roślin i plonów.

Zwalczanie stonki ziemniaczanej



Feromony – substancje (skomplikowane mieszaniny wielu różnych substancji 

chemicznych, często z jednym dominującym składnikiem, znacznie rzadziej są 

to pojedyncze związki chemiczne) wykorzystywane w rolnictwie do zwalczania 

szkodników. Specyficzność oddziaływania oraz możność stosowania 

minimalnych dawek sprawiają że feromony w biologicznych (ekologicznych) 

metodach ochrony zajmują bardzo ważne miejsce.

Zwalczanie owocówki jabłkóweczki – szkodnika m.in.: jabłoni i grusz



Coraz większego znaczenia nabiera integrowana ochrona roślin, polegająca 

na łączeniu ww. metod przydatnych pod względem gospodarczym, ekologicznym 

i toksykologicznym, jak najlepiej powiązanych, w celu utrzymania liczebności 

agrofagów poniżej progu ekonomicznej szkodliwości, przy czym pierwszeństwo 

ma świadome wykorzystanie naturalnych czynników ograniczających. 

Integrowana ochrona roślin łączy wszystkie dostępne metody zwalczania 

agrofagów przy wykorzystaniu w jak największym zakresie naturalnych 

procesów samoregulacji zachodzących w agrocenozach i celowym 

wspomaganiu tych procesów. Podstawowy cel – jakim jest ograniczenie strat 

plonów – musi być łączony z celem minimalizacji zagrożeń dla konsumentów 

(pozostałości szkodliwych substancji chemicznych), zwierząt gospodarskich i 

środowiska przyrodniczego (ochrona wód, gleby i powietrza). 

W integrowanej ochronie roślin ważny jest łączny wpływ wszystkich kategorii 

organizmów szkodliwych, czyli patogenów, owadów i chwastów, występujących 

w środowisku danej uprawy na jej plon, dlatego do zwalczania agrofagów 

podchodzi się całościowo, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wzajemne 

powiązania i zachodzące współoddziaływania. Potencjalnie szkodliwy organizm 

staje się agrofagiem jeżeli obecna jest roślina żywicielska, środowisko jest 

korzystne zarówno dla rośliny, jak i organizmu szkodliwego a czas sprzyja 

interakcji między rośliną i organizmem szkodliwym. Ponadto człowiek i organizm 

szkodliwy konkurują w stosunku do rośliny, stopień uszkodzenia rośliny obniża 

ilość lub jakość plonu



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

Błonkówka Avispa parásita składająca jaja 

na złożu szkodnka tytoniu motyla 

Manduca sextana



Praktyczne zastosowanie integrowanej ochrony roślin wiąże się z 

wykorzystaniem wszelkich alternatywnych dla ochrony chemicznej metod 

zwalczania agrofagów. 

Wyróżnia się dwa rodzaje działań: 

• działania pośrednie: opracowanie prawidłowego płodozmianu, 

wykorzystanie w jak największym zakresie odmian roślin odpornych i 

tolerancyjnych na patogeny i szkodniki, stosowanie mieszanin wewnątrz- i 

międzygatunkowych, ochrona organizmów pożytecznych

• działania bezpośrednie: dobór ekologicznie bezpiecznych metod 

zwalczania agrofagów, w chemicznej ochronie wybór technik wykonywania 

zabiegów o możliwie najmniejszym zagrożeniu dla otoczenia, wykonywanie 

zabiegów chemicznych tylko po przekroczeniu ekonomicznych progów 

zagrożenia (szkodliwości), stosowanie selektywnych pestycydów, stosowanie 

pestycydów na ograniczonej powierzchni lub w niższych dawkach.



Ekologia w produkcji roślinnej – przykłady metod 

zapobiegania i zwalczania chorobom oraz szkodnikom roślin
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Dziękuję za uwagę


