
Jak zwiększyć skuteczność walki ze szkodnikami?  
  

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania szkodników w uprawie 

roślin ogrodniczych należy: 

 prowadzić systematyczną lustrację plantacji w celu stwierdzenia obec-

ności szkodników, szczególnie w okresach ciepłej pogody, gdy aktyw-

ność szkodników jest większa i skracają się ich cykle rozwojowe, 

 prawidłowo ocenić liczebność i ich stadia rozwojowe oraz poprawnie 

dobrać środek ochrony roślin, 

 zabiegi przy użyciu większości insektycydów wykonywać w tempera-

turze od 15oC do 25oC, natomiast pyretroidy w temperaturze do 200C, 

najlepiej przed wieczorem, przy prędkości wiatru do 4 m/s, 

 w celu zwiększenia skuteczności zwalczania można do cieczy użytko-

wej dodać preparat zwiększający przyczepność (zwilżacz), 

 dawkę cieczy należy dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin, 

 w celu uniknięcia zjawiska odporności stosować rotację środków  

z różnych grup chemicznych, 

 do zwalczania wykorzystywać środki o działaniu fizycznym i mecha-

nicznym, 

 przy doborze preparatu należy stosować się do zaleceń aktualnego 

Programu Ochrony Roślin Sadowniczych, 

 przed wykonaniem zabiegu zapoznać się z treścią etykiety środka 

ochrony roślin i stosować się do zaleceń w niej zawartych. 

 

Przyczyny niepowodzeń w zwalczaniu szkodników: 

 brak systematycznych lustracji pozwalających na wczesne wykrycie 

szkodnika, nieprawidłowe lub zbyt późne prowadzenie lustracji, 

 słaba znajomość objawów uszkodzenia roślin przez poszczególne 

szkodniki lub błędna ocena uszkodzeń roślin, 



 brak sprzętu ułatwiającego prawidłową identyfikację szkodnika, brak 

umiejętności rozpoznawania szkodników lub nieprawidłowa ich iden-

tyfikacja, 

 nieprawidłowy dobór preparatów, nieznajomość sposobów ich działa-

nia na poszczególne stadia rozwojowe szkodników, nieznajomość dłu-

gości okresu działania środka oraz selektywności dla fauny pożytecz-

nej, szczególnie dla roztoczy drapieżnych, 

 niewłaściwa technika opryskiwania, w tym złe pokrycie cieczą użyt-

kową roślin, 

 stosowanie zbyt małej ilości wody, wykonywanie zabiegów w zbyt ni-

skiej lub wysokiej temperaturze, przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej 

wilgotności powietrza czy przy wietrznej pogodzie, co powoduje zno-

szenie środka, 

 brak kontroli skuteczności wykonanego zabiegu środkiem ochrony ro-

ślin, 

 zbyt późne wykonanie zabiegu, kiedy populacja szkodnika jest bardzo 

liczna i rośliny są mocno uszkodzone, 

 brak prawidłowej rotacji środków ochrony roślin, co powoduje po-

wstawanie ras odpornych szkodnika. 
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