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Integrētā augu aizsardzība (IAA) 

GALVENIE IAA RĪKI

ZEMNIEKI ir galvenie lēmumu pieņēmēji IAA stratēģiju ieviešanā
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Integrētā augu aizsardzība ir bioloģisku, agrotehnisku, ķīmisku vai augu selekcijas (izturīgas 
šķirnes) pasākumu kombinēšana un šo kombināciju racionāla izmantošana, lai maksimāli 
samazinātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un kaitīgo organismu populāciju uzturētu 
tādā līmenī, kas nerada ekonomiski būtiskus ražas bojājumus vai zudumus.
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Derīgo kukaiņu
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Integrētā augu aizsardzība

Augu aizsardzības nozares loma

REZISTENCES RISKA
SAMAZINĀŠANAS 
PASĀKUMI

APMĀCĪBASIZPĒTE UN ATTĪSTĪBA
• Inovatīvu ķīmisko vielu un citu 
 kontroles līdzekļu izstrādāšana, 
 lai nodrošinātu kaitēkļu, 
 nezāļu un slimību 
 izplatības kontroli.

• Kultūraugu šķirņu 
 uzlabošana ar kaitēkļu 
 un slimību izturīgām 
 iezīmēm.

Kā daļa no pastāvīgajām 
pārvaldības aktivitātēm 
augu aizsardzības nozarei 
ir vairākas iniciatīvas, kas 
ietver apmācības par 
labākajām augu 
aizsardzības praksēm, 
tostarp IAA stratēģijām.

Laika gaitā kaitīgajiem 
organismiem var izveidoties 
rezistence pret dažādām 
kontroles metodēm, tādēļ 
zinātnieki strādā, lai palīdzētu 
lauksaimniekiem ierobežot 
rezistences veidošanos.

Augu aizsardzības nozare ir apņēmusies visā pasaulē īstenot IAA stratēģijas un nodrošināt 
apmācības par atbildīgu augu aizsardzības un biotehnoloģisko produktu izmantošanu. 
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet www.ecpa.eu.

IAA APMĀCĪBAS IETVER ŠĀDAS TĒMAS:


