
Ekoschemat 13: Prowadzenie 

produkcji roślinnej w systemie 
Integrowanej Produkcji Roślin 

 Założeniem interwencji jest udzielanie pomocy do prowadzenia w danym roku 
upraw zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin pod nadzorem 
podmiotów certyfikujących. Potwierdzeniem prowadzenia upraw zgodnie z 
określonymi metodami, będzie wydanie certyfikatu krajowego systemu jakości –
Integrowana Produkcja Roślin (IP), który funkcjonuje na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 poz. 2097). 

 Celem interwencji jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślinnej 
w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym zachowaniu wielkość plonów na 
odpowiednim poziomie. 

 Rolnicy prowadząc uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin 
będą pozytywnie oddziaływać na środowisko poprzez efektywne i przyjazne 
wykorzystanie zasobów takich jak np. woda, gleba, środki ochrony roślin, 
nawozy, nasiona, maszyny rolnicze. 

 Szacowana stawka: 1300 zł/ha 

 Dodatkowo płatność może być 

powiększona o koszty transakcyjne, 

stanowiące częściową rekompensatę z 

tytułu kosztów kontroli gospodarstwa 

przeprowadzanej przez podmiot 

certyfikujący w ramach systemu kontroli w 

Integrowanej Produkcji. 

z certyfikatem 



Metodyki zostały opracowane dla różnych rodzajów roślin uprawnych. W każdej zawarte są konkretne 
wymogi ściśle związane z technologią uprawy danej rośliny. Określone w metodykach sposoby prowadzenia 
uprawy są połączeniem wielu ważnych praktyk rolniczych, które łączą ze sobą cele środowiskowe i 
ekonomiczne. Wśród nich możemy wyróżnić praktyki odnoszące się m.in. do : 

 stosowania odpowiedniego płodozmianu, 

 przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin, zaostrzone o obligatoryjne stosowanie metod ochrony 
roślin alternatywnych dla metod chemicznych, w 

 szczególności metod biologicznych i zredukowanie palety środków ochrony roślin o te, które mają 
najbardziej negatywny wpływ na środowisko, 

 zabiegów agrotechnicznych zastępujących stosowanie herbicydów przedwschodowo i doglebowo, 

 wskazania odmian odpornych na choroby, szkodniki, czy też niedobory wody, 

 stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, 

 prowadzenia nawożenia według potrzeb pokarmowych roślin, przy wykorzystaniu aktualnych badań 
gleby na składniki pokarmowe i ph gleby, 

 dbałości o zwiększenie liczby organizmów pożytecznych w pobliżu uprawy poprzez zarośla śródpolne, 
pasy kwietne, ustawianie domków dla murarek, kopców dla trzmieli, 

 stworzenie odpowiednich warunków do obecności ptaków drapieżnych tj. ustawianie tyczek 
spoczynkowych, 

 czyszczenia maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin m.in. w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów. 
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