
Augalų apsaugos plano 

3 priedas 

 

INTEGRUOTOS KENKSMINGŲJŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖS BENDRŲJŲ PRINCIPŲ 

SĄRAŠAS 

 

Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai turi taikyti šiuos principus: 

1. Kenksmingų organizmų plitimo prevencijai užtikrinti reikalinga: 

1.1. laikytis sėjomainos; 

1.2. tinkamai paruošti dirvą sėjai, t. y. suformuoti tinkamą sėklos įterpimo gylį, taikyti dirvą 

tausojantį žemės dirbimą ir tiesioginę sėją; 

1.3. pasirinkti tinkamiausius sėjos ir sodinimo terminus bei formuoti tinkamą įsėlio ir pasėlio 

tankumą. 

1.4. parinkti atsparias augalų veisles, kokybišką sėklą ir sodinamąją medžiagą. 

1.5. pagal dirvožemio ir auginamų augalų poreikį taikyti subalansuotą tręšimą, kalkinimą ir 

drėkinimą. 

1.6. naudoti higienos priemones (reguliariai plauti apdorojimo, žemės dirbimo, sėjos ir derliaus 

nuėmimo įrangą ir agregatus). 

1.7. esant galimybei, naudoti nechemines technologijas ir priemones bei biologinius augalų 

apsaugos produktus, kurie išsaugo pasėlyje ir aplink jį esančius naudinguosius organizmus. 

2. Vadovautis Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų 

informacinės sistemos (IKMIS) teikiamais kenksmingųjų organizmų stebėsenos rezultatais, 

moksliškai pagrįstais įspėjimais, prognozėmis ir ankstyvojo kenksmingųjų organizmų plitimo 

diagnozavimo sistemų duomenimis bei remtis augalų apsaugos konsultantų patarimais. 

3. Remdamasis kenksmingųjų organizmų stebėsenos rezultatais, nuspręsti dėl augalų apsaugos 

produktų naudojimo tikslingumo ir pasirinkti tinkamą jų naudojimo laiką. Priimant sprendimus 

naudoti cheminius augalų apsaugos produktus, svarbu remtis tiksliomis ir moksliškai pagrįstomis 

rekomendacijomis, atsižvelgiant į konkrečioms žemės ūkio kultūroms, vietovėms ir klimato sąlygoms 

nustatytas kenksmingųjų organizmų žalingumo ribas. 

4. Teikti pirmenybę tvariems biologiniams, fiziniams ir kitiems necheminiams metodams, jei 

šių metodų taikymas užtikrina pakankamą kenksmingųjų organizmų kontrolę. 

5. Naudoti augalų apsaugos produktus, registruotus konkrečiam tikslui, t. y. augalui ir (ar) 

kenksmingajam organizmui, darančius mažiausią šalutinį poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai, 

netiksliniams organizmams ir aplinkai. 

6. Užtikrinti, kad naudojamų augalų apsaugos produktų ir kitų priemonių mastas neviršytų 

būtinybės, pavyzdžiui, mažinti augalų apsaugos produktų normas, augalų apsaugos produktus naudoti 



rečiau ar ne visoje teritorijoje, tačiau tai neturi didinti kenksmingųjų organizmų populiacijų 

atsparumo rizikos. 

7. Jei yra žinoma apie kenksmingųjų organizmų atsparumo riziką tam tikriems augalų apsaugos 

produktams naudoti prevencines priemones atsparumui mažinti, pavyzdžiui, naudoti skirtingų cheminių 

grupių augalų apsaugos produktus ir kt. 

8. Remiantis augalų apsaugos produktų naudojimo duomenimis ir kenksmingųjų organizmų 

stebėsenos rezultatais, patikrinti, ar taikytos augalų apsaugos priemonės buvo veiksmingos. 

9. Vadovautis Geros augalų apsaugos praktikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-227 „Dėl Geros augalų 

apsaugos praktikos taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais. 

 

_________________ 

 


