
Zasady postgpowania producenta ekologicznego w przypadku podejrzenia skaZenia uprawy

niedozwolonymi Srodkami ochrony roSlin lub w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

Producent ekologiczny, kt6ry zruwairyl prowadzony oprysk Srodkami ochrony roSlin

w s4siedztwie swojej dziaLki:

f . informuje osobg przeprowadzaj4c4 oprysk lub wla6ciciela dzialki s4siedniej, ze moZe doj56

do skazenia jego upraw, kt6re s4 prowadzone zgodnie zprzepisami rolnictwa ekologicznego,

2. notuje informacje dotycz4ce daty i godziny prowadzonego oprysku,

3. jeheli jest to znane to notuje rodzaj uzywanego pestycydu (herbicydu, fungicydu

lub insektycydu), dane osoby przeprowadzajqcej oprysk/wla6ciciela dzialki,

4. w trakcie oprysku prowadzonego na dzialce s4siaduj4cej lub po jego zakoriczeniu ocenia,

czy mogho dojS6 do zniesienia Srodka ochrony roSlin na jego pole.

JeZeli producent ekologiczriy nie stwierdzil oznak znoszenia Srodka niedozwolonego na plantacjg

ekologiczn4, a jednoczeSnie nie zaobserwowal, ize zabieg ochrony ro6lin wykonany

na s4siaduj4cym polu byl przeprowadzony niewlaSciwier, to na tym moze zakonczy(, prowadzone

przez siebie dzialania. NaleZy jednak miei na uwadze, 2e bezpolrednio po wykonanym zabiegu

w wigkszo6ci przypadk6w nie moLna dokonad oceny skutk6w zabiegow, poniewaZ herbicydy

przewahnie nie dzialaj4 natychmiastowo, efekt dzialania fungicyd6w jest prahtycznie niewidoezny,

u *yrtgpo*anie maftwych szkodnik6w moze by6 trudne do zauwaienia.

W przypadku stwierdzenia znoszenia pestycydu na swoje uprawy producent ekologiczny

dokumentuje2 prowadzony zabieg oruz informuje niezwlocznie o tym fakcie, w formie pisemnej

l Zabieg powinien by6 wykonany wla6ciwie skalibrowanym i sprawnym technicznie sprzgtem. Stosuj4cy Srodki
ochrony roSlin powinien posiadai do tego wymagane kwalifikacje. Srodki ochrony roSlin naleZy stosowai w taki
spos6b, aby nie stwarzac zagrohenia dla zdrowia ludzi, zwierz4t oruz dla Srodowiska, w tym przeciwdziala(,
zniesieniu na obszary i obiekty niebgd4ce celem zabiegu z zastosowaniem tych Srodk6w (art. 35 ustawy z dnia
8 marca 2013 r o Srodkach ochrony roSlin). UZykownicy profesjonalni musz4 przestrzega( warunk6w
okreSlonych w rozporz4dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 37 marca2014 r. w sprawie warunk6w
stosowania Srodk6w ochrony roSlin. tj. m.in. zachowywai minimalne odlegloSci od okreSlonych miejsc
lub obiekt6w. Srodki ochrony roSlin na terenie otwaftym mozrra stosowai, jeZeli prgdkoSi wiatru nie przel<racza
4 mls.

2 Udokumentowanie, o kt6rym mowa powyzej przez producenta ekologicznego nieprawidlowego zastosowania
Srodka ochrony roSlin, w formie zdjgd lub hlmu, usprawni przeprowadzenie dzialafi wyjaSniaj4cych przez
wlaSciwy organ. Dokumentacja ta powinna byd wykonanatak, aby o ile to moZliwe, uchwycila nie tylko detale
uszkodzonych chwast6w lub martwych szkodnik6w, ale rownie| stan og6lny uprawy na badanej dzialce,
ewentualnie stan roSlinnoSci na dzialkach s4siednich, je2eli jest widoczna rolnica w stanie zdrowotnym lub
zachwaszczeniu upraw. Jeheli zdjgcia lub filmy wykonywane s4 w trakcie prowadzonych zabieg6w powinny
dokumentowai ewentualne zle praktyki stosuj4cych Srodki ochrony roSlin (np. znoszenie na obszary nie bgd4ce
celem zabieg6w) Przy fotografiach, kt6re mog4 byi ewentualnie wykorzystywane, jako material dowodowy,
musi byd podana dala i godzina wykonania zdjgC Cyfrowe zdjgcia i f,rlmy nie mog4 byc modyfikowane
w programach graficznych.



lub telefonicznie jednostkg certyfikuj4c4, pod kontrol4 kt6rej sig znajduje oraz wojew6dzki inspektorat

ochrony roSlin i nasiennictwa wla6ciwy ze wzglgdu na miejsce prowadzenia dzialalnolci przez

producenta ekologicznego.

Powiadomienie powinno zaw ier a6 w szczeg6lno6ci :

dane os oby zglaszaj1cej (producenta eko I o gi czne go),

informacjg o sprawcy zanieczyszczenia upraw ekologicznych lub podmiocie

odpowiedzialnym za grunty, na kt6rych w nieprawidlowy spos6b zastosowano Srodki

ochrony roSlin,

informacjg o miejscu i czasie zdarzenia,

dokladny opis sytuacji, w kt6rym naIeLy m.in. wskaza6, 2e zanieczyszczenie

dotyczy\o dzialekrolnych uprawianych w ramach systemu rolnictwa ekologicznego,

nazwQ jednostki cerfyfikuj4cej, kontroluj4cej producenta ekologicznego (informacja

dla wojew6dzkiego inspektoratu ochrony roSlin i nasiennictwa).

Producent ekologiczny, kt6ry nie jest iwiadkiern nieprawidlowego prowadzenia oprysk6w Srodkami

ochrony ro6lin, ale zauwairyl Slady po wykonanym oprysku na swojej uprawie:

1. w miarg moZliwoSci ustala kierunek, z ktorego nast4pilo przeniesienie substancji

niedozwolonej oraz ustala wlaSciciela lub zarzqdc7 dzialki, zktorej moglo dojS6 do zniesienia

. substancji niedozwolonej,

2. dokumentuje 2 skutki przeprowadzonego zabiegu,

3. informuje niezwlocznie otym fakcie, wformie pisemnej lub telefonicznie, jednostkg

certyfikuj4c4, pod kontrol4 kt6rej sig znajiltje oraz wojew6dzki inspektorat ochrony ro6lin

i nasiennictwa wlaSciwy ze wzglgdu na miejsce prowadzenia dzialalnoici przez producenta

ekologicznego.

Producent ekologiczny, kt6ry uryskal informacjg o skaZeniu uprawy na podstawie analizy pr6bek

pobranych do badari wsp6lpracuje z jednostk4 certyfikuj4c4 w celu ustalenia lrodLa

zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia upraw przez zabiegi wykonyrvane

na s4siaduj4cych dzialkach, informacja o takim fakcie jest przekazywana przez jednostkg certyfikuj4c4

do Gl6wnego Inspektoratu Jako$ci Handlowej Artykul6w Rolno-SpoZywczych. GIJIIARS

wsp6lpracuje z Inspekcj4 Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w zakresie postgpowania wyjaSniaj4cego

nazasadach okreSlonych w porozumieniu z dnia l0 czerwca 2019 r. zawarlego pomigdzy Gl6wnym

Inspektorem Ochrony Ro$lin i Nasiennictwa a Gl6wnym Inspektorem JakoSci Handlowej Artykul6w

Rolno-Spo2ywczych. Wskazanie danych identyfikacyjnych dzialek ewidencyjnych lub danych

producenta uZy'tkuj4cego dzialki, z l<t6rych nast4pilo zniesienie drodka ochrony ro6lin przyspieszy

dochodzenie.


