Managementul integrat al dăunătorilor (IPM)

IPM este o abordare cuprinzătoare a agriculturii durabile care se concentrează pe prevenirea și
combaterea pe termen lung a bolilor, dăunătorilor, și buruienilor și prevenirea daunelor produse
utilizând o combinație de metode mecanice, fizice, biologice și chimice care sunt rentabile, sigure
pentru mediu și acceptabile din punct de vedere social. IPM include și utilizarea responsabilă a
produselor biotehnologice și a celor de protecția plantelor.
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FERMIERII sunt factorii primari de decizie pentru implementarea strategiilor IPM.
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*CropLife Europe și membri săi susțin definiția IPM prezentată în Codul internațional
de conduită privind gestionarea pesticidelor (FAO, 2012). A se vedea, de asemenea,
articolul 3 din Directiva 128/2009 / CE privind utilizarea durabilă și anexa III a directivei.

www.aiprom.ro
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Rolul industriei de protecția plantelor

CERCETARE & DEZVOLTARE

INSTRUIRE

• dezvoltarea soluțiilor chimice

ca parte a unui angajament continuu
cu privire la utilizarea în siguranță a
produselor de protecția plantelor,
Asociația Industriei de Protecția
Plantelor din România - AIPROM
derulează mai multe proiecte care
oferă instruire cu privire la aplicarea
celor mai bune practici agricole în
fermă, inclusiv a strategiei privind
IPM.
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GESTIONAREA FENOMENULUI
DE REZISTENȚĂ
De-a lungul timpului dăunătorii pot
dezvolta rezistență la anumite metode
de combatere. Industria de protecția
plantelor oferă strategii și informații
care-i pot ajuta pe fermieri să
gestioneze fenomenul de rezistență al
bolilor, dăunătorilor și buruienilor față
de anumite metode folosite pentru
combaterea lor.

INSTRUIREA FERMIERILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA IPM ÎN FERME INCLUDE:
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Alături de CropLife Europe, AIPROM se angajează să pună în aplicare strategiile IPM, să
instruiască fermierii cu privire la aplicarea principiilor incluse în strategia IPM în fermele
lor și să utilizeze responsabil biopesticidele și produsele chimice de protecția plantelor.
Pentru mai multe informații, accesați: www.aiprom.ro
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