
Kontrola stosowania środków ochrony roślin 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie kontroli inspektor sprawdzi: 

 czy posiadasz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub 

integrowanej ochrony roślin, 

 czy używasz do stosowania środków ochrony roślin skalibrowanego, sprawnego 

technicznie, przebadanego opryskiwacza – inspektor poprosi o aktualny protokół 

badania technicznego lub fakturę zakupu opryskiwacza, gdy twój sprzęt jest 

fabrycznie nowy. Inspektor dokona wizualnej oceny sprzętu pod kątem jego 

sprawności, 

 czy posiadasz i prawidłowo prowadzisz dokumentację dotyczącą stosowanych 

środków ochrony roślin, 

 czy stosując środki ochrony roślin uwzględniasz integrowaną ochronę roślin tzn. 

wykorzystujesz wszelkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed 

szkodnikami aby ograniczyć stosowanie pestycydów, 

 czy używasz środków dopuszczonych do obrotu i stosowania stosownym 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

  czy stosujesz i przechowujesz środki ochrony roślin zgodnie z ich etykietą 

instrukcją stosowania, 

 czy używasz środki oryginalne zakupione w legalnych punktach sprzedaży – 

inspektor może poprosić cię o dokumenty potwierdzające taki zakup (faktury, 

paragony), 

 czy zachowujesz wymagane przepisami prawa odległości od obszarów wrażliwych 

i uwzględniasz warunki atmosferycznych określone w rozporządzeniu MRiRW  

z dnia 31 marca 2014 r.  w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin, 

 czy przestrzegasz (jeżeli jest to zasadne) zakazów i ograniczeń stosowania 

pestycydów na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, 

szpitali itp. 

 gdzie sporządzasz ciecz użytkową, 

 jak postępujesz z resztami cieczy użytkowej, 

 gdzie czyścisz sprzęt użytkowany do stosowania pestycydów, 

 jak postępujesz z opakowaniami po środkach ochrony roślin, 

 

W trakcie kontroli Inspektor może pobrać próbkę płodów rolnych do badań pod kątem 

pozostałości środków ochrony roślin, otrzymasz wtedy do podpisania protokół pobrania 

próbki, a po przebadaniu próbki informację o wyniku badania. 

 

Po sprawdzeniu powyższego inspektor sporządzi protokół z kontroli i otrzymasz go celem 

zapoznania się z jego treścią i podpisania. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 

przedmiotu kontroli poproś inspektora o wyjaśnienie problematycznych kwestii. 

 


