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PAMIĘTAJMY O PSZCZOŁACH 

 

Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, zwłaszcza przy użyciu insektycydów, niosą niezwykle duże zagrożenie dla 

pszczół i innych owadów pożytecznych. 

  

Aby nie spowodować zatrucia pszczół, wykonując zabiegi chemicznej ochrony roślin należy w szczególności: 

• stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie 

wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;  

• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie; 

• używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów 

chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;  

• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w 

uprawach, na których występują kwitnące chwasty;  

• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających; 

• zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i 

sadowniczych); 

• przestrzegać okresów prewencji; 

• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu 

(przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s). 

  

Dodatkowo przypominamy, że:  

• osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone 

zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub 

doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów; 

• na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań 

potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza 

się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie 

środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz 

prawidłowo skalibrowanego; 

• osoby stosujące środki ochrony roślin są zobowiązane do prowadzenia i przechowywania przez 3 

lata dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną 

dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi 

również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co 

najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin. 



  

 

 


