
Aktualizacja i opracowanie nowych metodyk 
integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji 

Roślin oraz poradników sygnalizatora i ekspertyz 
dotyczących eksportu owoców i warzyw (zadanie 2.1) 

 
 

 prof. dr hab. Piotr Sobiczewski,  
dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO 

 
 
 
 
 
 



W ramach prac nad dostosowaniem polskiego 
prawodawstwa w zakresie ochrony roślin do 
przepisów obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej aktualizowane są już przygotowane 
oraz opracowywane nowe metodyki integrowanej 
ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin.  
 
Uzupełnieniem tych metodyk są poradniki 
sygnalizatora ochrony oraz szczegółowe 
programy ochrony poszczególnych gatunków 
roślin ogrodniczych.  



  
OBSZAR TEMATYCZNY 2  

 
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
  

Zadanie 2.1 
Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej 

ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin oraz 
analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony 

organizmów szkodliwych dla roślin  
 



INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN 
STANDARDEM od 2014 r  

(Element Integrowanej Produkcji)  
 

    Minimum chemii – maksimum efektów 
   

 Nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych 
przedkładać należy metody biologiczne….i inne metody nie-
chemiczne, jeżeli zapewniają one ochronę przed organizmami 
szkodliwymi”  

 (Załącznik III do Dyr. 2009/128/WE)     



 

 

wg. dr inż. Bogusław Rzeźnicki , Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka 
związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, 2014  



 Zasady integrowanej ochrony roślin: 
 zapobieganie występowaniu i zwalczanie organizmów 
 szkodliwych poprzez: 

 - właściwy płodozmian 

 - właściwą agrotechnikę 

 - uprawę odmian odpornych i tolerancyjnych 

 - zrównoważone nawożenie, wapnowanie i nawadnianie 

 - środki zapobiegające introdukcji organizmów        
  szkodliwych 

 - ochrona i stworzenie warunków sprzyjających   
  występowaniu organizmów pożytecznych. 

  



Znajomości biologii, możliwości rozprzestrzeniania  
     się i szkodliwości agrofagów, w tym prognozowania 
     ich pojawu oraz oceny zagrożenia i metod zwalczania  

 

ZNACZENIE BADAŃ, edukacja, upowszechnianie,   

    wdrażanie 

 PROWADZENIE INTEGROWANEJ OCHRONY  

WYMAGA: 



Dotychczas opracowano lub uaktualniono 35 metodyk, w tym: 
19 dla roślin warzywnych (burak ćwikłowy, cebula, fasola, groch, kalafior, kapusta głowiasta, kapusta 
pekińska, kapusta włoska, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, pomidor w uprawie 
polowej, pomidor pod osłonami, por, rabarbar ogrodowy, sałata w uprawie polowej i pod osłonami, seler, 
szparag),  

13 - dla roślin sadowniczych (jabłoń, grusza, brzoskwinia, morela, czereśnia, śliwa, wiśnia, malina, 
porzeczka, agrest, truskawka, borówka wysoka, winorośl) 

3 - dla roślin ozdobnych (róża pod osłonami, ozdobne drzewa alejowe z rodziny różowatych (Rosaceae), 
świerk na choinki). 

Metodyki te zostały przygotowane w dwóch 

wersjach – dla producentów i doradców.  

 

Wybrane rozdziały wzbogacono licznymi 

fotografiami, które stanowią materiał 

pomocniczy w diagnostyce chorób 

 i uszkodzeń powodowanych przez szkodniki.  



Integrowana Produkcja Roślin 

 



IP – dobrowolny system produkcji żywności, 

podlegający rejestracji i czynnościom 
kontrolnym oraz wiążący się z koniecznością 
uzyskania przez producenta certyfikatu 
jakości żywności. 

 

 



INTEGROWANA PRODUKCJA W SADACH 

Początki IP w Polsce sięgają lat 90-
tych ub. wieku 
 
System IP został wprowadzony w 
wielkotowarowym sadownictwie 
przez Instytut Sadownictwa i 
Kwiaciarstwa w Skierniewicach pod 
kierunkiem prof. Edmunda 
Niemczyka 



 • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

 (Dz.U. z 2015 poz. 547),  

  

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 24 

 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań 

 związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz.U. poz. 788) 

   

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

 dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób 

 prowadzących czynności kontrolne przestrzegania 

 wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru 

 certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej 

 produkcji roślin (Dz.U. poz. 760) 

 

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 

 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony 

 roślin (Dz.U. poz. 554). 

Przepisy prawne:  



1. Ukończenie szkolenia w zakresie IP i posiadanie aktualnego zaświadczenia o 

ukończeniu tego szkolenia, 

2. Prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk 

zatwierdzonych przez Głównego Inspektora; 

3. Stosowanie nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na 

składniki pokarmowe, na podstawie analiz gleby lub roślin; 

4. Udokumentowanie prowadzenia działań związanych z IP; 

5. Przestrzeganie przy produkcji, zbiorze i przechowywaniu płodów rolnych 

zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych  

w metodykach; 

6. W próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie 

stwierdzono przekroczenia NDP środków ochrony roślin oraz poziomów 

azotanów, azotynów i metali ciężkich. 

Integrowana Produkcja – warunki uzyskania certyfikatu: 



System certyfikacji w IP prowadzą 

jednostki certyfikujące upoważ-

nione i kontrolowane przez 

wojewódzkich inspektorów ochrony 

roślin i nasiennictwa.   



Dotychczas opracowano nowe oraz zaktualizowano wcześniej przygotowane metodyki IP,  

łącznie 28, w tym:  

16 dotyczących roślin warzywnych (burak ćwikłowy, brokuł, cebula, kalafior, kapusta 
głowiasta, kapusta pekińska, czosnek, marchew, ogórek gruntowy, ogórek pod osłonami, papryka, 
pomidor gruntowy, pomidor pod osłonami, sałata pod osłonami, szparag, szpinak)  

12 - roślin sadowniczych (grusza, jabłoń, śliwa, brzoskwinia i morela, czereśnia, wiśnia, malina, 
porzeczka czarna i czerwona, truskawka, agrest, borówka wysoka, aronia).  



1. Wstęp 

2. Planowanie i zakładanie plantacji 

3. Nawożenie i wapnowanie 

4. Regulowanie zachwaszczenia 

5. Pielęgnacja plantacji 

6. Ochrona przed chorobami 

7. Ochrona przed szkodnikami 

8. Zasady higieniczno-sanitarne 

9.Ogólne zasady wydawania certyfikatów w integrowanej   produkcji 

roślin 

10. Lista kontrolna 



Poradniki sygnalizatora: 

 
• syntetyczny zbiór informacji oraz zaleceń wspomagających podejmowanie decyzji,  

• Część dotycząca chorób: opisy ich objawów, warunków wpływających na rozwój 

oraz określaniu terminów monitoringu i wykonania zabiegów ochronnych.  

• Część dotycząca szkodników: zagrożenie upraw, opisano uszkodzenia na różnych 

organach roślin, cechy szkodnika pomocne w jego rozpoznaniu, zarys biologii, 

sposób prowadzenia monitoringu, a tam gdzie było to możliwie – podano progi 

zagrożenia wskazujące na celowość wykonania zabiegów zwalczających.  

• Część dotycząca zaburzeń fizjologicznych: obok opisów objawów i skutków 

niedoborów składników pokarmowych, omówiono możliwości im zapobiegania.  

 

Elementy diagnostyki symptomatologicznej są wzbogacone bogatą 

dokumentacją fotograficzną. 



Dotychczas opracowano nowe lub zaktualizowano wcześniej przygotowane poradniki 
sygnalizatora, łącznie 19, w tym: 

10 dla roślin warzywnych (cebula, kapusta głowiasta, marchew, papryka pod osłonami, 
pomidor w gruncie, pomidor pod osłonami, por, seler korzeniowy, szparag, rzodkiewka),  

8 dla roślin sadowniczych (jabłoń, grusza, brzoskwinia, morela, wiśnia, porzeczka, agrest, 
truskawka)  

oraz dla róży gruntowej. 



Metodyki integrowanej ochrony roślin (IOR),  poradniki 
sygnalizatora oraz programy ochrony zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa 
(www.inhort.pl/serwis-ochrony-roslin) oraz  
na Platformie Sygnalizacji Agrofagów 
(www.agrofagi.com.pl),  
 
Metodyki IP i IOR - na stronie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl). 



Ekspertyzy dotyczące eksportu owoców i warzyw do 
państw trzecich, wskazanych przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obejmują:  
 

- ogólne informacje o roślinach i produktach roślinnych przeznaczonych na 
eksport,  

- wielkości produkcji,  

- warunkach klimatycznych w Polsce,  

- sposobach zakładania i prowadzenia sadu/plantacji,  

- procesach pozbiorczych,  

- a także informacje o rozmieszczeniu geograficznym agrofagów, ich 
cechach biologicznych, organach rośliny narażonych na uszkodzenia, 
okresie największej podatności w sezonie, szkodliwości agrofagów i 
znaczeniu gospodarczym, badaniach i systemie monitoringu, metodach 
zapobiegania i zwalczania (łącznie z wykorzystaniem rodzajów 
pestycydów i podstawowych metod).  

 Dotychczas opracowano 24 ekspertyzy  



Zadania zrealizowane w roku 2017 

 



Zadanie Redaktor, autorzy 

Aktualizacja 3 metodyk integrowanej ochrony roślin dla producentów 

i doradców: 
jabłoń 

  

Sobiczewski P., Bryk H., Buler Z., Cieślińska M., Doruchowski G., Godyń A., Hołownicki R. 

Kruczyńska D., Lisek J., Łabanowska B., Maciesiak A., Masny S., Meszka B., Morgaś H., 

Płuciennik Z., Sekrecka M., Warabieda W., Treder W., Wójcik P.,  

seler 

  

Włodarek A., Anyszka Z., Doruchowski G., Grzegorzewska M., Jarecka-Boncela A., 

Komorowska B., Kowalski A., Wrzodak R 

cebula Jarecka-Boncela A., Anyszka Z., Doruchowski G.,  Felczyński K., Grzegorzewska M., 

Ptaszek M., Komorowska B., Wrzodak R.,  

Aktualizacja 5 metodyk Integrowanej Produkcji Roślin: 

agrest 

  

Broniarek-Niemiec A., Cieślińska M., Łabanowska B., Piotrowski W., Buler Z., Treder W., 

Wójcik P., Pluta S., Malinowski T., Filipczak J., Hołdaj M., Lisek J. 

morela i 

brzoskwinia  

Sobiczewski P., Bryk H., Lisek J., Łabanowska B., Malinowski T., Masny S., Morgaś H., 

Piotrowski W., Sitarek M., Treder W., Wójcik P.   

kapusta 

pekińska  

Włodarek A., Anyszka Z., Doruchowski G., Felczyński K., Grzegorzewska M., Wrzodak R 

kalafior 

  

Anyszka Z., Doruchowski G., Grzegorzewska M., Łabanowski G., Rybczyński D., 

Sobolewski J. 

cebula Wojdyła A., Anyszka Z., Czajka A., Felczyński K., Grzegorzewska M., 

Komorowska B., Soika G., Wrzodak R.,  



Zadanie Redaktor, autorzy 

Opracowanie 10 poradników sygnalizatora: 
truskawka Łabanowska B., Broniarek-Niemiec A., Chałańska A., Cieślińska M., 

Meszka B., Michalecka M., Puławska J., Piotrowski W., Poniatowska A., 

Sobieszek B., Tartanus M., Wójcik P. 

malina 

  

Łabanowska B., Cieślińska M., Meszka B., Michalecka M., Poniatowska A., 

Piotrowski W., Puławska J., Sobieszek B., Tartanus M. Wójcik P. 

śliwa 

  

Warabieda W., Głos H., Gorzka D., Hołdaj M., Łabanowska B., Malinowski T., 

Masny S., Sobiczewski P., Wójcik P.     

borówka wysoka 

  

Tartanus M., Cieślińska M., Głos H., Kałużna M., Łabanowska B., Meszka B., 

Michalecka M., Piotrowski W., Poniatowska A., Puławska J., Sobieszek B., 

Wójcik P.  

czereśnia (w przygoto-

waniu, do 15.12.2017) 

Broniarek-Niemiec A., Łabanowska B., Malinowski T., Masny S., 

Sobiczewski P., Sobieszek B., Tartanus M., Wójcik P. 

pomidor gruntowy Czajka A., Chałańska A.,  Komorowska B., Ptaszek M., Rybczyński D. 

pomidor pod osłonami Łabanowski G., Bogumił A., Dyśko J., Kałużna M., Komorowska B., 

Ptaszek M., Stępowska A., Włodarek A.  

ogórek pod osłonami Wrzodak R., Włodarek A., Wojdyła A., Komorowska B., Stępowska A. 

fasola szparagowa 

  

Ptaszek M., Jarecka-Boncela A., Kałużna M., Łabanowski G., Komorowska B., 

Rybczyński D., Stępowska A., Sobolewski J., Wrzodak R. 

róża w gruncie Soika G., Wojdyła A., Nowak J. 



Aktualizacja programu ochrony dla jabłoni:  
 
weryfikacja programu 
ochrony jabłoni  

Bryk H., Głos H., Hołdaj M., Lisek J., Łabanowska B.H., 
Tartanus M.,  Warabieda W. 
 

udoskonalenie 
sygnalizacji ochrony 
jabłoni przed parchem 
jabłoni  

Masny S. 





Opracowanie 6 ekspertyz z zakresu analizy zagrożenia fitosanitarnego ze strony 

organizmów szkodliwych na potrzeby eksportu: 
suszonych owoców  
borówki wysokiej  
do Chin 

   Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Głos H., Konopacka D., Meszka B.,      
Morgaś H., Piotrowski W., Rutkowski K., Tartanus M., Wójcik P., Zmarlicki K. 

świeżych owoców 
borówki wysokiej 
do Chin 

    Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Głos H., Meszka B., Morgaś H., Piotrowski W., 
Rutkowski K., Tartanus M., Wójcik P., Zmarlicki K. 

suszonych gruszek 
do Chin 
  

    Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Konopacka D., Kruczyńska D., 
Masny S., Piotrowski W., Rutkowski K., Sekrecka M., Tartanus M., Warabieda W., Wójcik P., 
Zmarlicki K.   

świeżych gruszek 
do Meksyku 
  

    Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Kruczyńska D., Masny S., 
Piotrowski W., Rutkowski K., Sekrecka M., Tartanus M., Warabieda W., Wójcik P., Zmarlicki K.  

suszonych jabłek do 
Chin 

    Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Kruczyńska D., Konopacka D., 
Masny S., Meszka B., Piotrowski W., Płuciennik Z., Rutkowski K., Tartanus M., Wójcik P., 
Zmarlicki K.  

suszonych śliwek do 
Chin 

    Sobiczewski P., Łabanowska B., Cieślińska M., Bryk H., Hołdaj M., Konopacka D., 
Malinowski T., Masny S., Morgaś H., Piotrowski W., Wójcik P., Zmarlicki K., Warabieda  W.  



Liczba publikacji związanych z realizacją zadania: 
plan – 3 publikacje. 

 
1/ Piotrowski W., B. Łabanowska, 2017: Monitoring Drosophila   suzukii,   

      Sad Nowoczesny, 7, 24. 

2/ Sobiczewski P.,  B. Meszka, 2017: Aktualne  problemy  ochrony  sadów  
przed chorobami. Materiały Konferencji Naukowej ‘Dziś i jutro 
fitopatologii’, Olsztyn, 13-15.09. 2017:  29-32. 

3/ Sobiczewski P. 2017: Ochrona sadów i szkółek przed chorobami 
bakteryjnymi (cz. I). Zaraza ogniowa. Sad Nowoczesny, 6, 50-55. 

 

 

  



Ważniejsze badania  

towarzyszące opracowaniu Metodyk i Poradników 

● Opracowanie metody wykrywania i identyfikacji grzyba Godronia 
cassandrae (stadium anamoriczne Fusicoccum putrefaciens), sprawcy 
zgorzeli pędów borówki wysokiej. 

● Ocena przydatności starterów zaprojektowanych do wykrywania sprawców 
guzowatości borówki wysokiej – tumorogennych bakterii z rodziny 
Rhizobiaceae. 

● Ocena przydatności metod wykrywania i identyfikacji lęgniowców z 
rodzaju Phytophthora, sprawców skórzastej zgnilizny owoców oraz zgnilizny 
korony truskawki. 

● Ocena zróżnicowania fitoplazm porażających malinę i jeżynę w Polsce.  

● Wykrywanie i identyfikacja grzybów patogenicznych występujących na 
roślinach pomidora gruntowego, jabłoni, czereśni, agrestu.  

 

 



● Ocena przydatności starterów zaprojektowanych do wykrywania wirusa 
mozaiki pomidora (Tomato mosais virus, ToMV) metodą RT-PCR.  

● Określenie terminów testowania metodą DAS-ELISA obecności wirusa 
mozaiki jabłoni w liściach jabłoni. 

● Ocena reakcji wybranych gatunków roślin zielnych na zakażanie różnymi 
izolatami wirusa krzaczastej karłowatości maliny. 

● Opracowanie dokumentacji fotograficznej dot. symptomów wirusa 
ospowatości śliwy na różnych gatunkach drzew pestkowcyh 

● Izolacja i identyfikacja grzybów patogenicznych, bakterii i wirusów 
zagrażających uprawom fasoli szparagowej. 

● Ocena przydatności różnych metod wykrywania Fusarium oxysporum w 
uprawie cebuli. 

● Badania nad możliwością wykorzystania środków opartych o aminokwasy w 
ochronie róż przed Podosphaera pannosa. 

● Badania nad możliwością wykorzystania naturalnych i syntetycznych 
produktów w ochronie róż przed Podosphaera pannosa. 

 

 

. 

  



 

 

● Identyfikacja szkodników i rodzaju uszkodzeń pomidora w uprawie pod 
osłonami (wykonanie dokumentacji fotograficznej) – współpraca z 
Gospodarstwem Szklarniowym Sp. z o.o. w Niemcach,  Leonów k/ Lublina 

● Porównanie systemów prognozowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) 

● Monitoring występowania muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) w 
Polsce 

●  Monitoring występowania owocówki południóweczki (Cydia molesta) w 
Polsce    



Dziękujmy za uwagę  


