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Komunikat z dnia 9 maja 2018 roku  

o zwalczaniu mączniaka prawdziwego zbóż i traw 

 
Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż 

i traw. 
 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy należy 

podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. 
 

Wiosną grzyb ten wytwarza bardzo duże ilości zarodników konidialnych, które zakażają nowe liście  

i rośliny. Zarodnikowaniu sprzyja sucha i ciepła pogoda. Optymalne warunki do infekcji to temperatury 

12-20 o C i wysoka wilgotność w łanie. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków 

ochrony roślin wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia.  

W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej 

ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka. 
 

Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy 

ozimej są następujące: 

 faza od początków krzewienia do końca krzewienia 50-70% roślin z pierwszymi objawami 

choroby, 

 faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia, 

 faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie. 
 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez: 

 szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych 

 unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem 

 unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych 

 stosowanie prawidłowego zmianowania 

 odpowiedni dobór odmian 

 zaprawianie nasion 
 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i 

stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach 

ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - 

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin),  

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). 
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Uwagi: 
 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej 

ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-

roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki 

ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 

 

1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 

oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 

będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, który: 

● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska; 

● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin. 

3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy  

o środkach ochrony roślin. 

4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania 

jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Opracowała: M. Błażej       Kierownik Oddziału w Rzeszowie 

         Roman Chmura 
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Komunikat z dnia 9 maja 2018 roku  

o zwalczaniu mszyc na jabłoniach 

 
Na jabłoniach stwierdzono występowanie mszyc. 
 

Do najważniejszych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca 

jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa. 
 

Stadium zimującym mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe 

mszyce i larwy żerują na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach 

wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają ciepła wiosna i lato o małej 

ilości opadów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do ich masowego rozmnażania 

się (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w ciągu roku). 
 

 

Progiem ekonomicznego zagrożenia jest stwierdzenie: 

 w okresie ukazywania się pierwszych liści – 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie 200 

pąków. 

 w okresie późniejszym (po kwitnieniu): 

•  1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew (mszyca jabłoniowo-babkowa) oraz 

• 15 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów (mszyca jabłoniowa) 
 

Zabiegi zwalczające przeprowadza się po przekroczeniu progów szkodliwości w danym terminie 

obserwacji, odpowiednio dobierając środki ochrony roślin. Liczebność mszyc na plantacjach 

ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna, 

obfitująca w częste opady deszczu pogoda. 
 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu 

obserwacji. 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi: 

 

3) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach 

ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - 

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin),  

4) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). 
 

Uwagi: 
 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej 

ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-

roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki 

ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 

 

1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 

oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 

będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, który: 

● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska; 

● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin. 

3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy  

o środkach ochrony roślin. 

4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania 

jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Opracowała: M. Błażej      Kierownik Oddziału w Rzeszowie 

         Roman Chmura 
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Komunikat z dnia 9 maja 2018 roku  

o zwalczaniu mszyc na jabłoniach 

 
Na jabłoniach stwierdzono występowanie mszyc. 
 

Do najważniejszych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca jabłoniowo-babkowa, 

mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa. 
 

Stadium zimującym mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe 

mszyce i larwy żerują na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach 

wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają ciepła wiosna i lato o małej 

ilości opadów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do ich 

masowego rozmnażania się (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w 

ciągu roku). 
 

 

Progiem ekonomicznego zagrożenia jest stwierdzenie: 

 w okresie ukazywania się pierwszych liści – 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie 200 

pąków. 

 w okresie późniejszym (po kwitnieniu): 

•  1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew (mszyca jabłoniowo-babkowa) oraz 

• 15 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów (mszyca jabłoniowa) 
 

Zabiegi zwalczające przeprowadza się po przekroczeniu progów szkodliwości w danym terminie 

obserwacji, odpowiednio dobierając środki ochrony roślin. Liczebność mszyc na plantacjach 

ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna, 

obfitująca w częste opady deszczu pogoda. 
 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu 

obserwacji. 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi: 

 

5) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach 

ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - 

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin),  

6) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). 
 

Uwagi: 
 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej 

ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-

roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki 

ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 
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1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 

oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 

będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, który: 

● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska; 

● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin. 

3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy  

o środkach ochrony roślin. 

4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania 

jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Opracowała: M. Błażej      Kierownik Oddziału w Rzeszowie 

         Roman Chmura 
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Komunikat z dnia 9 maja 2018 roku  

o zwalczaniu nasionnicy trzreśniówki 
 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział  

w Rzeszowie informuje, że w sadach obserwuje się lot muchówek nasionnicy trześniówki.  

Aby nie dopuścić do uszkodzenia owoców należy opryskiwać drzewa jednym  

ze środków ochrony roślin o działaniu owadobójczym. Próg zagrożenia wynosi 2 muchy 

odłowione na 1 pułapkę. 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach 

ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - 

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin),  

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). 

 

Uwagi: 
 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej 

ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-

roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki 

ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 

 

1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 

oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 

będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, który: 

● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska; 

● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin. 
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3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy  

o środkach ochrony roślin. 

4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania 

jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Opracowała: M. Błażej      Kierownik Oddziału w Rzeszowie 

         Roman Chmura 
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Komunikat z dnia 9 maja 2018 roku  

o zwalczaniu septoriozy liści pszenicy 
 

 

Na plantacjach pszenicy ozimej zaobserwowano duże nasienie septoriozy liści pszenicy.  

Objawy porażenia pojawiają się na pszenicy ozimej już jesienią. Wiosną, objawy występują 

najpierw na dolnych liściach. Stopniowo choroba opanowuje liście rosnące wyżej. Patogen 

rozwija się przy wzrastającej wilgotności i temperaturze. Rozprzestrzenia się  przez deszcz. Do 

infekcji potrzebna jest wilgotność powyżej 98%, przez minimum 48 godzin. 

 

Na skutek stosunkowo długiego czasu inkubacji, patogena można zwalczać przy użyciu 

środków ochrony roślin jedynie krótko po tym, jak nastąpi niewidoczna infekcja. Do 

prawidłowego określenia początku infekcji mogą być użyte specjalne sygnalizatory. Zabiegi  

przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od 

początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających 

rozwojowi choroby zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej 

ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka. 
 

 

Późne siewy wyraźnie ograniczają porażenie roślin we wczesnych fazach rozwojowych 

pszenicy. 

Ograniczyć występowanie choroby można  także poprzez: 

 staranne przyoranie resztek pożniwnych  

 unikanie  przenawożenia azotem  

 odpowiedni dobór odmian 

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania choroby należy podjąć po przeprowadzeniu 

obserwacji. 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu  

i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 

7) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach 

ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - 

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin),  

8) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). 
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Uwagi: 
 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej 

ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-

roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki 

ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 

 

1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 

oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 

będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, który: 

● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska; 

● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin. 

3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o 

środkach ochrony roślin. 

4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania 

jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Opracowała: M. Błażej      Kierownik Oddziału w Rzeszowie 

         Roman Chmura 
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Komunikat z dnia 9 maja 2018 roku  

o zwalczaniu szarej pleśni  
 

Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń. 

Decyzję o sposobie i terminie  zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. 
 

Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach 

 i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza. 
 

Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od 

początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w 

okresie kwitnienia, ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy 

zakładać z materiału rozmnożeniowego, pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych. 

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub 

interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów  należy uzależnić od 

podatności odmiany i warunków atmosferycznych. 

 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach 

ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - 

(http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin),  

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

(http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0). 

 

Uwagi: 
 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej 

ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-

roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw można stosować środki 

ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. 

 

1) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków 

oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie 

będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 
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2) Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, który: 

● użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska; 

● jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin. 

3) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy  

o środkach ochrony roślin. 

4) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania 

jej przez co najmniej 3 lata. 
 

Opracowała: M. Błażej      Kierownik Oddziału w Rzeszowie 

         Roman Chmura 

 

 

 

 

 

 

 

 


