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Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  Oddział  

w Mielcu informuje, że stwierdzono występowanie skrzypionek na plantacjach zbóż. 
Decyzję  o  potrzebie  chemicznego  zwalczania  należy  podejmować  indywidualnie  dla 
każdej plantacji, uwzględniając ekonomiczny próg szkodliwości, który wynosi: 
• 1 – 2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, 
• 1 larwa na 2 – 3 źdźbła jęczmienia ozimego i jarego, pszenicy jarej,  pszenżyta  
jarego i owsa.
Zwalczanie  skrzypionek  przeprowadza  się  w  okresie,  kiedy  na  plantacjach  zbóż 
obserwowane są larwy skrzypionki wielkości około 4 mm z najwcześniej złożonych jaj  
i  jednocześnie  następuje  masowy  wylęg  larw  z  masowo  składanych  jaj.  Oba  stadia 
rozwojowe określają optymalny termin zwalczania skrzypionki.

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 są dostępne pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
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