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Общи принципи на интегрираното управление на вредителите

1. Предпазването от вредители и/или тяхното ограничаване следва да се постига или подпомага 
основно чрез:

а)  сеитбообращение на културите;

б) провеждане на подходящи агротехнически мероприятия (например предварително подготвяне 
на разсадните лехи, време и гъстота на сеитба, подсяване, оптимално разстояние между културите, 
противоерозионни обработки, санитарни мерки и резитби);

в) използване на подходящи устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани 
семена и посадъчен материал;

г) прилагане на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж;

д) предотвратяване разпространението на вредни организми чрез прилагане на санитарни мерки 
(например чрез редовно почистване на машините и на оборудването);

е) опазване и поддържане на полезните организми (например чрез прилагане на подходящи 
растителнозащитни мерки или чрез използване на екологични инфраструктури във или извън 
обработваемите площи).

2. Вредителите трябва да се наблюдават с подходящи методи и средства. Такива методи следва да 
включват научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране, 
както и ползването на професионални консултации.

3. На базата на резултатите от наблюдението професионалният потребител трябва да реши дали и кога 
да прилага мерки за растителна защита. Определящ фактор при вземането на решения са утвърдените 
прагове на икономическа вредност. Преди третиране по възможност трябва да се вземат предвид 
праговете на икономическа вредност, конкретните площи, култури и климатични условия.

4. Устойчивите биологични, физически и други нехимични методи трябва да се предпочитат пред 
химичните методи, когато осигуряват задоволително равнище на контрол на вредителите.

5. Прилаганите продукти за растителна защита трябва да бъдат селективни по отношение на целта и да 
имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда.

6. Професионалният потребител трябва да ограничава употребата на продукти за растителна защита 
и други форми на намеса до необходимата степен, например да ползва по-ниски дози, намален брой 
третирания или частично третиране (например ленточно или огнищно), когато прецени, че степента 
на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността за изграждане на устойчивост при 
вредителите.

7. Когато има опасност от създаване на устойчивост, но опазването на културата изисква нееднократно 
прилагане на продукти за растителна защита, за да се запази ефективността на продуктите, трябва да 
се прилагат наличните стратегии срещу развитието на устойчивост. Това може да включва употребата 
на няколко продукта за растителна защита с различни механизми на действие.

8. На базата на данните за употребените продукти за растителна защита и данните за наблюдението 
на вредителите професионалният потребител проверява доколко са успешни прилаганите мерки за 
растителна защита.


