
 

 
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej 
kolejność metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. 
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 
1)  środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania 
2) 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 niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków 
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym 
zabiegiem. 
3) środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie  
4) zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art.41 w/w ustawy 
5) 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 
UWAGA: 
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin 
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Plantacjom łubinu zagraża antraknoza łubinu. 

 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania antraknozy na plantacjach łubinu należy podjąć  
po przeprowadzeniu obserwacji roślin. 
 
Największą wrażliwość na porażenie grzybem rośliny łubinu wykazują w fazie poprzedzającej 
kwitnienie i w okresie kwitnienia roślin. Chorobie sprzyja duża ilość opadów, wysoka wilgotność 
powietrza i temperatura 15-20o

 
C. 

Pierwszy zabieg przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo, zwłaszcza  
w warunkach wysokiej wilgotności powietrza sprzyjającej wystąpieniu choroby lub natychmiast  
po wystąpieniu pierwszych objawów. Plantacje nadal  należy obserwować i w razie potrzeby zabieg 
powtórzyć. 
 
W celu ograniczenia występowania choroby należy używać do siewu nasion z plantacji nieporażonych 
oraz przyorywać resztki pożniwne. 



 

 
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej 
kolejność metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. 
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 
1)  środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania 
2) 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 niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków 
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym 
zabiegiem. 
3) środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie  
4) zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art.41 w/w ustawy 
5) 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 
UWAGA: 
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin 
  Irena Koc – Kierownik Oddziału 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

Oddział w Hajnówce 

tel., fax. 85-682-23-20 
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Plantacjom ziemniaka zagraża alternarioza ziemniaka. 
 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania alternariozy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu 
obserwacji na plantacjach. 
 
Mała ilość opadów (okresy suszy) przy umiarkowanej wilgotności powietrza oraz temperatura 17-21o

 

C 
w okresie wegetacji – to czynniki sprzyjające rozwojowi choroby. 

Pierwsze zabiegi przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo  
lub w momencie pojawienia się  objawów choroby na dolnych liściach. 
Kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmian 
na chorobę. 


	lubin_antraknoza_lubinu
	ziemniak_alternarioza ziemniaka

