
 

KOMUNIKAT O POJAWIENIU SIĘ W UPRAWACH MARCHWI 

 I POKOLENIA POŁYŚNICY MARCHWIANKI 

 
Roślina: Marchew jadalna 
 
Agrofag: Połyśnica marchwianka 
 
Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-06-05 
 
Szczegóły: 
Stwierdzono występowanie I pokolenia połyśnicy marchwianki.  
Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się 
przechowują. 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki w uprawach marchwi należy podjąć 
po przeprowadzeniu obserwacji. 
 
Zalecenia: 
Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej 
szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:  
• średnio 0,75 - do l szt. muchówki (owad dorosły).  
 
Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji.  
Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, 
sięgającym do 30 m w głąb plantacji, stąd też nie ma potrzeby opryskiwania całego pola. 
 
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej 
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin. 
 
Uwagi 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50): 
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 i poddanym kalibracji. 
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 stosowania środków ochrony 
roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej 
stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W 
dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony 
roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. 
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