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KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN 

 
 
 
Województwo: mazowieckie  

Powiat:Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Warszawa Zachodnia      

Agrofag: Wciornastek tytoniowiec 

Roślina: Cebula  

Data publikacji komunikatu:.24.05.2018  

Na plantacjach cebuli  zaobserwowano występowanie  wciornastków. 

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania wciornastka na cebuli należy podjąć  

po przeprowadzeniu obserwacji i ocenie liczebności szkodnika. 

 

Progiem zagrożenia jest obecność od 6 do 10 osobników wciornastka na roślinie  

w fazie 3-5 liści właściwych. Zwalczanie wymaga wykonania 2 cykli zabiegów  

po 2 opryskiwania roślin w odstępstwach siedmiodniowych każdy: 

 pierwszy cykl – po stwierdzeniu progu zagrożenia lub obecności larw na pojedynczych 

roślinach, 
 drugi cykl – w początkowym okresie zasychania roślin przed zbiorem,  

co zabezpiecza przed wprowadzeniem szkodnika do przechowalni. 

 

Rozwojowi osobników wciornastka sprzyja sucha i upalna pogoda. Natomiast intensywne opady 

deszczu lub deszczowanie ograniczają ich liczebność. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej 
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. 
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 
Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.  
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i 
obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków 
ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym 
zabiegiem. 
Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie. 
Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych 
może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 
dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 
lata. 
UWAGA: 
Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w 
danych uprawach, na danego agrofaga -  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-
branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),  
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra 
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