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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin2) 

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 organi-
zmów szkodliwych, 

2)  stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mecha-
nicznej ochrony roślin, 

3)  wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzo-
nego 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 doty-
czy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych 

–  jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na ograniczenie występowania organizmów szkod-
liwych lub efektywną ochronę roślin przed tymi organizmami, stwarza mniejsze zagrożenie dla środowiska niż działania lub 
metody chemiczne oraz jest ekonomicznie uzasadnione. 

2. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić: 

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

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

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

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2)  Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 
z 24.11.2009, str. 71). 
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§ 2. Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitoro-
waniem występowania tych organizmów i uwzględniać aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkod-
liwymi, 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 che-
micznych zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane meteorologiczne oraz znajomość biologii orga-
nizmów 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. 

§ 3. Ocenę skuteczności podejmowanych działań i metod ochrony roślin przeprowadza się w szczególności na podsta-
wie prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego 
dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), oraz na podstawie wy-
ników monitorowania występowania organizmów szkodliwych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba




