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Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Rzeszowie  Oddział  w  Mielcu 
informuje, że na plantacjach ziemniaka stwierdzono pierwsze objawy alternariozy ziemniaka.

Mała ilość opadów (okresy suszy) przy umiarkowanej wilgotności powietrza oraz temperatura 
17-21oC w okresie wegetacji – to czynniki sprzyjające rozwojowi choroby.

Decyzję  o  sposobie  i  terminie  zwalczania  alternariozy  ziemniaka  należy  podjąć  po 
przeprowadzeniu  obserwacji  na  plantacjach.  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.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

• Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle 
z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły  
szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

• Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów 
i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

UWAGI:
• Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, 

agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin. 

• Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce 
dostępne są pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
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