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Jednostki administracj i samorz4dowej

woj ew6dztwa wielkopolskiego

ws rozdzielnika

Rozpocz$ sig okres wzmo2onej dzialalnoSci rolnik6w, wykonuj4cych wiosenne

zabiegi na swoich polach i w sadach. W chwili obecnej s4 to przede wszystkim zabregr

maj4ce na celu zwalczanie chwast6w, szkodnik6w i chor6b atakujqcych uprawy ozime. W

ostatnich dniach obserwujemy rczpoczynaj4ce sig kwitnienie rzepaku otaz innych roSlin

bgd4cych pozytkiem dla owad6w zapylajqcych. Opryskiwanie kwitn4cych pol oraz drzew w

ci4gu dnia mohe powodowa6 zatrucia i upadki calych rodzin pszczelich, co w konsekwencji

przynosi straty pszczelarzom, dla kt6rych ta dzialalnoSd jest nierzadko jedynym 2rodlem

utrzymanta. Co roku prowadzonych jest wiele postgpowari maj4cych na celu ustalenie

przyczyn oraz sprawcow upadk6w pszcz6l. S4 to na o96l trudne i dtugotrwale postgpowania,

w kt6rych czgsto trudno jest jednoznacznie ustalii przyczyny wytrucia rodzin pszczelich.

Problemem jest zbyt dlugi czas, kt6ry mija od upadku pszcz6t do zgloszenia tego faktu

odpowiednim instytucjom, ale takZe brak mo2liwoSci ustalenia kto wykonywal zabreg lub tez

niemoznoS6 pobrania pr6by do badari.

W zwiqzku z powylszym, wychodzqc z zaLoAenia, 2e najlepiej podejmowad dziaLanta

prewencyjne, Wojew6dzki Inspektorat Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu prosi

o informowanie, uczulanie i zwracanie szczeg6lnej uwagi rolnik6w na problem prawidlowego

wykonywania zabtegow Srodkami ochrony roSlin. W zwi4zku zpandemiq koronawirusa,

majqc na wzglEdzie zar6wno bezpieczenstwo rolnik6w jak i naszych inspektor6w, WIORiN

w Poznaniu ogramczyL dziaNalnoil kontroln4 dotyczqcq prawidlowoSci stosowania Srodk6w

ochrony roSlin. W zwi4zku zpotuylszym, szczeg6lnie wazne jest, aby uczula6 rolnik6w na

bezpieczeristwo pszcz6l r zwiqzanq z tym potrzebg wykonywania oprysk6w zgodnie

zprzeprsaml

Istotne jest takZe rozpropagowanie wSr6d pszczelarzy wiedzy dotyczqcej mozliwoSci

uzyskiwania przez nich informacji o zabiegach planowanych przez okolicznych rolnik6w,
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Obowi4zek informowania wszystkich zainteresowanych stron, kt6re mog4 byc nara1one na

znoszenre cieczy roboczej i kt6re zwr6cily sig o tak4 informacjg, wynika z art. 31 ust. 4 lit. d
rczpotzEdzenia nr 1107120091. Jest on takle zawarty w etykietach Srodk6w ochrony roSlin,

kt6re otrzymatry zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dopuszczenie do obrotu.

Informacja taka powinna zosta(, przekazana zainteresowanym przed, planowanym uzyciem

Srodka.

W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorc6w, WIORiN w poznaniu zebral

najbatdziej istotne informacje oraz wskaz6wki i przekazuje je Pafstwu w formie plakatu

i infografrki, atakhe pisemnego komunikatu.

Zwracam sig z uprzejm4 proSb4 o umieszczenie tych material6w na Pafstwa stronach

internetowych, wydrukowanie i umreszczenie ich na tablicach informacyjnych w panstwa

urzgdach,ptzeslanie ich do podleglych Pafstwu szk6l. Proszg takle o przeslanie zalqczonych

material6w do Soltysow zproSbq o wywieszenie ich na wiejskich tablicach ogloszeri.

ZaleLy nam aby z informacjami, kt6re s4 tak waLne zar6wno dla pszczelarzy

i rolnik6w jak i dla nas konsument6w, dotrzec wszgdzie tam gdzie mog4 one byi przeczytane

ptzez osoby odpowiedzialne za wykonywanie zabieg6w z wykorzystaniem Srodk6w ochrony

roSlin.

JUZ teraz z gory dzigkujg za zroz:umrenie tak wahnego dla nas wszystkich tematl i za

okazan4pomoc i chgi wsp6lpracy,
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Zalacznlkt:
1. Komunikat dot. prawidlowego wykonywania zabieg6w Srodkami ochrony roSlin.
2. Info grafi ka pt.,,Zabiegi z wykorzy staniem Srodk6w ochrony roSlin,',
3. Plakat,,Chrohmy pszczoly"

Do wiadomoSci:
l. Panie/Panowie kierownicy oddzial6w WIORiN w Poznaniu - wszyscy.
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Rozporzqdzenie nr l10ll200g Parlamentu Europejskiego i Rady r 110712009 (WE) z dnia27 paldziernika
2009 r. dorycz4cego wprowadzania do obrotu Srodk6w ochrony roSlin i uchylaj4cego dyrektywy Rady
191111/EWG igll4l4lEWG (Dz. Urz. UE L309 224.11.2009. str. 1. ze zm.)
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