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Zadanie 2.1. Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin 

i Integrowanej Produkcji Roślin oraz analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony 

organizmów szkodliwych dla roślin 

Okres realizacji: 2015-2020 

Kierownik zadania: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski 

Wykonawcy: dr Z. Anyszka,  mgr A. Bogumił, dr A. Broniarek-Niemiec, dr H. Bryk, dr Z. Buler, dr A. Chałańska, 

dr hab. M. Cieślińska, mgr A. Czajka, dr G. Doruchowski, dr inż. J. Dyśko, dr K. Felczyński, dr J. Filipczak, 

mgr H. Głos, dr A. Godyń, mgr D. Gorzka, dr M. Grzegorzewska, mgr M. Hołdaj, prof. dr hab. R. Hołownicki, 

dr A. Jarecka-Boncela, dr M. Kałużna, dr B. Komorowska, dr hab. D. Konopacka, mgr A. Kowalski, 

dr D. Kruczyńska, dr hab. J. Lisek, dr hab. B.H. Łabanowska, prof. dr hab. G. Łabanowski, dr T. Malinowski, 

dr A. Maciesiak, mgr S. Masny, dr hab. B. Meszka, mgr M. Michalecka, dr H. Morgaś, dr J. Nowak, 

mgr W. Piotrowski, dr hab. S. Pluta, dr Z. Płuciennik, mgr A. Poniatowska, dr M. Ptaszek, dr hab., J. Puławska, 

dr K. Rutkowski,  mgr D. Rybczyński, dr M. Sekrecka, dr M. Sitarek, prof. dr hab. P. Sobiczewski, mgr B. Sobieszek, 

dr J. Sobolewski, dr hab. G. Soika, dr A. Stępowska, dr M. Tartanus, prof. dr hab. W. Treder, dr W. Warabieda, 

dr A. Włodarek, prof. dr hab. A. Wojdyła, dr hab. P. Wójcik, mgr R. Wrzodak, dr K. Zmarlicki, i inni.  
 

Cel zadania: aktualizacja istniejących i opracowanie nowych programów ograniczania 

agrofagów w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, w celu ich 

dostosowania do wymogów systemu integrowanej ochrony roślin oraz krajowego systemu 

jakości żywności „Integrowana Produkcja Roślin” (IP).  

Opis zrealizowanych prac: 

W 2017 roku wykonano następujące prace:  

1. Opracowano/zaktualizowano 3 metodyki integrowanej ochrony roślin (jabłoń, seler, 

cebula) w dwóch wersjach – dla producentów i doradców.  

W metodykach omówiono zagadnienia dotyczące ochrony roślin w aspektach: wybór 

stanowiska i przygotowania pola, wybór odmiany, zabiegi agrotechniczne, monitoring 

i zwalczanie chorób, szkodników i chwastów oraz technika ochrony roślin. Metodyki 

stanowią pełny zestaw zaleceń opartych o wyniki najnowszych badań własnych i dane 

z literatury.  

2. Zaktualizowano 5 metodyk Integrowanej Produkcji Roślin (agrest, morela i brzoskwinia, 

kapusta pekińska, kalafior, cebula) ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie 

metod proekologicznych w ochronie roślin przed agrofagami.  

3. Opracowano 10 „Poradników sygnalizatora” do prognozowania występowania agrofagów 

na truskawce, malinie, śliwie, borówce wysokiej, czereśni, pomidorze gruntowym, 

pomidorze pod osłonami, ogórku pod osłonami, fasoli szparagowej, róży w gruncie, 

z uwzględnieniem wymogów państw trzecich.  

Opracowane poradniki stanowią syntetyczny zbiór informacji oraz zaleceń 

wspomagających podejmowanie decyzji w zapobieganiu występowania i zwalczaniu 

najgroźniejszych chorób i szkodników oraz zapobieganiu zaburzeniom spowodowanym 

niedoborami składników pokarmowych, zwłaszcza mikroelementów.  

4. Zaktualizowano program ochrony jabłoni: uaktualniono i zweryfikowano szczegółowy 

program ochrony jabłoni przed agrofagami z uwzględnieniem nowych środków ochrony 
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roślin, w tym przeznaczonych do Integrowanej Produkcji oraz udoskonalono sygnalizację 

ochrony jabłoni przed parchem jabłoni modelem MetApple. 

5. Opracowano 6 ekspertyz z zakresu analizy zagrożenia fitosanitarnego ze strony 

organizmów szkodliwych na potrzeby eksportu: suszonych owoców borówki wysokiej do 

Chin, świeżych owoców borówki wysokiej do Chin, suszonych gruszek do Chin, 

świeżych gruszek do Meksyku, suszonych jabłek do Chin, suszonych śliwek do Chin. 

Ekspertyzy 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 agrofaga, jego cechach biologicznych, 

organach rośliny narażonych na uszkodzenia, okresie największej podatności w sezonie, 

szkodliwości agrofaga i znaczeniu gospodarczym, badaniach i systemie monitoringu, 

metodach zapobiegania i zwalczania (łącznie z wykorzystaniem rodzajów pestycydów).  

Możliwości zastosowania w praktyce uzyskanych wyników: 

Wdrożenie powyższych opracowań do praktyki przyczyni się do zwiększenia efektywności 

produkcji, a także zmniejszenia zużycia chemicznych środków ochrony, a przez to 

uzyskiwanie bezpiecznych dla konsumentów owoców i warzyw. Opracowane ekspertyzy 

stanowią bardzo ważny składnik oferty eksportowej Polski dotyczącej wybranych produktów 

roślin ogrodniczych w zakresie wymogów fitosanitarnych państw trzecich. 


