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Didelis visuomenės dėmesys aplinkai ir saugiam maistui žemės ūkio produkcijos augintojus 

priverčia peržiūrėti auginimo technologijas, didesnį dėmesį skiriant tvariai žemdirbystei.  

Viena daugiausia dėmesio ir žinių reikalaujanti auginimo technologijų grandis yra kenksmingųjų 

organizmų kontrolė. Žaliojo kurso strategijoje iškelti pesticidų naudojimo mažinimo uždaviniai verčia 

peržiūrėti taikomų ligų, kenkėjų ir piktžolių kontrolės priemonių naudojimo tikslingumą nepamirštant jų 

efektyvumo.  

Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 

principų įgyvendinimui. Viename iš jų didelis dėmesys skiriamas sprendimų priėmimo sistemų (SPS) 

taikymui, kai augalų apsaugos produktai kenkėjų kontrolei taikomi tik įvertinius biologinius indikatorius, 

žalingumo ribas ir kitus rizikos veiksnius.  

Įvairiose šalyse yra sukurta gana didelis kiekis SPS. Yra efektyvių augalų apsaugos SPS, kurios 

yra išbandytos ir patvirtintos praktikoje, tačiau ir ūkininkų, ir konsulatų, naudojančių SPS, skaičius yra 

mažas. Siekiant padidinti jau sukurtų SPS naudojimą, buvo nuspręsta sujungti 27 institucijų iš 12 Europos 

šalių mokslininkų, konsultantų, programų kūrėjų ir vystytojų žinias bei patirtį, kad galutiniam vartotojui 

būtų pateikta konkrečiam regionui adaptuota SPS platforma.  

Viena pirmųjų projekto IKOK Sprendimai/IPM Decisions veiklų buvo SPS Europos katalogo 

sudarymas. Jame surinkta ir sukaupta 73 SPS informacija: 40 skirta ligų, 26 – kenkėjų, 6 – piktžolių 

kontrolei. Atrinkus konkretiems regionams tinkamiausias SPS, jos bus įtrauktos į platformą IPM Decisions. 

Ši platforma ūkininkams, konsultantams ir mokslo darbuotojams suteiks galimybę naudoti jų poreikius 

labiausiai atitinkančias sistemas.  

2019 m. gruodžio – 2020 m. vasario mėn. 12 ES šalių ir Lietuvoje atliktų apklausų duomenimis, 

kuo didesnis ir kuo labiau integruotas yra ūkis, tuo didesnė tikimybė, kad bus naudojamasi SPS.  

Daugiau informacijos apie projektą https://www.ipmdecisions.net/.  
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