
„Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” - konferencja 

online 

W dniu 6 maja 2020 r. odbyła się konferencja online pt.: „Stosowanie środków 

ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko”. Organizatorem konferencji był 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Państwowa Inspekcja 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Koszalinie oraz firma eAgronom sp. z o.o. Konferencja adresowana była do rolników, 

pszczelarzy, przedstawicieli instytucji i związków okołorolniczych.  

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 

Rozwoju Wsi, Wojewoda i Wicewojewoda Zachodniopomorski, Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Instytutu 

Ochrony Roślin, Państwowej Inspekcji Pracy, Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Okręgowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej w Szczecinie i Koszalinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiej 

Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Szczecinie i Koszalinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, projektu 

Innoseta i WATER PROTECT, Radia Szczecin, Polskiego Radia Koszalin, Twojego Radia, 

Telewizji Szczecin oraz Portalu Pszczelarskiego – z miłości do pszczół i Kuriera 

Pszczelarskiego.  

Moderatorami konferencji byli: Pan Adam Kalinowski Dyrektor 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz 

przedstawiciele firmy eAgronom sp. z o.o., Pan Piotr Janeczek Dyrektor Sprzedaży 

i Pan Patryk Jarzębski Menager ds. Obsługi Klienta. 

W spotkaniu  udział wzięli m.in. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor 

Instytutu Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Pani Barbara Hawrył, 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,  

Pan Marek Rzepka, Ekspert ds. reorganizacji laboratorium WIORIN w Koszalinie,  

Pan Andrzej Karbowy Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie oraz  

Pan Dariusz Kłos Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach  

i Pan Krzysztof Duszkiewicz Zastępca Dyrektora ZODR Oddział w Koszalinie. 

 



Szkolenie w drugiej części konferencji poprowadzili pracownicy ZODR  

w Barzkowicach: Pan Arkadiusz Semczyszak, główny specjalista zajmujący się technologią 

produkcji warzyw, zakładaniem i utrzymaniem plantacji wieloletnich, integrowaną ochroną 

roślin oraz szacowaniem szkód w sadach, Pan Stanisław Zarzycki, p.o. kierownika Działu 

Technologii Produkcji Rolniczej, doradca rolnośrodowiskowy zajmujący się mechanizacją 

rolnictwa i technologiami uproszczonymi i Pani Danuta Zarzycka, starszy referent ds. 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Pani Joanna Nalazek Kierownik Działu Ochrony 

Roślin i Techniki z WIORIN w Koszalinie. 

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia jak: działalność instytucji 

okołorolniczych w odniesieniu do Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, stosowanie 

środków ochrony roślin, aktualne zasady bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja oraz 

panel dyskusyjny. 

Konferencję punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczął Pan Adam Kalinowski, 

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, który 

przywitał uczestników, przedstawił organizatorów i tematykę spotkania oraz omówił sprawy 

organizacyjne. Przypomniał, że można uczestniczyć w konferencji na dwa sposoby. Pierwszy 

sposób pozwala na bezpośredni udział, natomiast drugi umożliwia oglądanie konferencji  

w czasie jej trwania i zadawanie pytań na czacie. Następnie przedstawił cel organizacji 

konferencji, który wynika z potrzeby dbania o ochronę środowiska. Pomimo sytuacji, jaka 

panuje w kraju związanej z epidemią koronawirusa rolnicy muszą zadbać o tegoroczne plony  

i bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi postanowiło 

czasowo zwolnić Ośrodki Doradztwa Rolniczego z obowiązku przeprowadzania szkoleń,  

w tym także szkoleń chemizacyjnych. Nie oznacza to jednak, że osoby bez odpowiednich 

uprawnień mogą stosować środki ochrony roślin. Tylko osoby, które posiadają odpowiednie 

przeszkolenie i atestowane opryskiwacze mogą je stosować. Szkolenia i atestacja są ważne  

w czasie trwania epidemii i należy je odnowić w ciągu 30 dni od jej zakończenia.  

Pan Adam Kalinowski nadmienił, że jak to tylko będzie możliwe ZODR w Barzkowicach 

wróci do stosowanej dotychczas formuły szkoleń. Krótko przedstawił także bieżącą 

działalność Ośrodka, który sukcesywnie realizuje swoje podstawowe zadania. „Jesteśmy  

w każdym z 18 powiatów, służymy rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w całym 

województwie zachodniopomorskim” – mówił Pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR  

w Barzkowicach. Rolnicy otrzymują wszelką pomoc w zakresie sporządzania wniosków  

o przyznanie pomocy finansowej z zakresu płatności obszarowej, rolnośrodowiskowej, 



klimatycznej zgodnie z ogłoszonymi naborami przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, wykonujemy biznesplany inwestycyjne, plany nawozowe, środowiskowe, 

wypełniamy wnioski o dopłaty do materiału siewnego, o zwrot podatku akcyzowego oraz 

dopłaty do paliwa rolniczego Realizujemy ponadto zadania aktualnych programów PROW, 

jesteśmy w stałym kontakcie z rolnikami, a nasi specjaliści na bieżąco uczestniczą  

w szkoleniach podnosząc nieustannie swoje kwalifikacje W trosce o zdrowie klientów oraz 

pracowników w naszych Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego tworzone  

są warunki do bezpośredniej obsługi rolników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu 

sanitarnego. W celu bezpośredniego spotkania z doradcą niezbędny jest wcześniejszy kontakt 

telefoniczny. Jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego jesteśmy łącznikiem między nauką 

i praktyką a rolnikami, wdrażamy dobre praktyki i na bieżąco rozwiązujemy problemy.  

Następnie Pan Dyrektor przedstawił wszystkie zaproszone do udziału w konferencji 

instytucje okołorolnicze i media, w tym wspomniał również o zaproszeniu skierowanym  

do Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Pana Jana Białkowskiego Podsekretarza Stanu w MRiRW, Pana Ryszarda Kamińskiego 

Podsekretarza Stanu w MRiRW oraz Pana Tomasza Hinca Wojewody 

Zachodniopomorskiego i Pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego.  

W pierwszej części konferencji głos zabrała również Pani Barbara Hawrył, 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, 

współorganizator konferencji, która przedstawiła rys historyczny działalności Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Omówiła też funkcję, jaką pełni Inspekcja,  

a mianowicie realizacja zadań w zakresie ochrony roślin, obrotu środkami ochrony roślin  

w handlu krajowym i zagranicznym, prowadzenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem 

środków ochrony roślin, nad produkcją, wytwarzaniem i oceną materiału siewnego, a także 

integrowaną ochroną roślin i ekologią, przeprowadzenie kontroli upraw z zakresu GMO, 

z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wprowadzania tych środków do obrotu oraz 

prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie stosowania środków ochrony 

roślin oraz ochrony roślin. Działalność Inspekcji Ochrony Roślin obejmuje trzy działy: 

technikę ochrony roślin, zdrowie roślin i nasiennictwo. Pani Barbara Hawrył dodała,  

że instytucja stara się wychodzić na przeciw problemom i je sukcesywnie rozwiązywać. 

Jednym z ważniejszych problemów, jaki się ostatnio pojawił są agrofagi. Rok 2020 został 

ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, a PIORIN jest koordynatorem działań 

dotyczących popularyzowania wiedzy związanej z tym tematem. „Promując hasło „Chroniąc 

rośliny, chronisz życie” staramy się przekazać niezbędne informacje mówiące o tym jak 



ważne jest zdrowie roślin, które są fundamentem życia na ziemi.” – mówiła Pani Inspektor. 

Dbając o bezpieczeństwo żywnościowe nie można zapominać o roślinach, które stanowią 

80% tej żywności. Dzięki roślinom dbamy o środowisko, o czyste powietrze i  rozwój 

gospodarczy. Rośliny zapobiegają deficytowi wody, erozji gleb, zmniejszają ubóstwo, 

niwelują głód. Zmiany klimatyczne, wymiana handlowa czy rozwój turystyki powodują,  

że agrofagi przemieszczają się, a jako gatunek obcy mogą wyprzeć rodzime gatunki, które nie 

wykształciły jeszcze mechanizmów obronnych. W wyniku tej ekspansji straty w uprawach  

są ogromne. PIORIN prowadzi szeroko zakrojone postępowanie prewencyjne, aby zapobiec 

ich rozprzestrzenianiu się. Na zakończenie Pani Inspektor przypomniała o ważnej kwestii 

bezpieczeństwa żywnościowego, które jest ściśle powiązane ze zdrową roślinnością. 

W tej części konferencji wystąpił także przedstawiciel eAgronom sp. z o.o.  

Pan Piotr Janeczek, który przedstawił zakres działania firmy. eAgronom to firma zajmująca 

się promocją i sprzedażą internetowej platformy dla rolników. eAgronom to program dla 

rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Znacznie ułatwia zarządzanie 

gospodarstwem rolnym oraz dokumentacją, co pozwala rolnikom zmniejszać koszty  

i zwiększać dochodowość gospodarstwa. Korzyści płynące z korzystania z aplikacji to jej 

czytelność, przejrzystość i łatwość w obsłudze, to wykaz pól i działek w jednym miejscu, 

ewidencja zabiegów online, automatyczny magazyn, analizy plonów, plan budżetu i raporty 

finansowe, rekomendacje nawozowe, automatyczne raporty dostosowane do polskiej 

legislacji, aplikacja mobilna dostępna na kilku urządzeniach jednocześnie. Obecnie powstała 

nowa usługa AIA- Agribusiness Inteligence, która zajmuje się audytami gospodarstw 

służącymi podnoszeniu efektywności i dbałości o glebę i środowisko naturalne. „Jesteśmy 

niezależni od wszelkich sytuacji kryzysowych, ponieważ działalność naszej firmy opiera się 

na kontakcie online. Wszelkie formalności i szkolenia z obsługi programu odbywają się 

internetowo. Jesteśmy firmą międzynarodową, która oferuje swoje usługi już 1400 

gospodarstwom”- mówił Pan Piotr Janeczek. eAgronom to firma z uznaną marką. To laureat 

nagrody Złoty Medal MTP 2020 Polagra Premiery w kategorii „Maszyny, urządzenia, 

aplikacje i produkty dla rolnictwa”. Podczas Centralnych Targów Rolniczych 2020 eAgronom 

został nagrodzony tytułem Złoty Żuraw Rolnictwa. 

Następnie głos zabrał Pan Adam Kalinowski, który przypomniał o czasowym 

utrzymaniu aktualności nabytych przez rolników uprawnień do nabywania i stosowania 

środków ochrony roślin. W kilku słowach przybliżył uczestnikom konferencji projekt Water 

Protect, w którym uczestniczy ZODR w Barzkowicach, a który ma na celu opracowanie 



programu działań, które przyniosą poprawę jakości wód na terenach rolniczych, 

uwzględniającego potrzeby jej wszystkich użytkowników. Przedstawił także 

międzynarodowy projekt badawczy „INNOSETA” w ramach programu „HORYZONTY 

2020”, którego celem jest stworzenie sieci tematycznej dotyczącej sprzętu opryskowego, 

szkoleń i doradztwa. Pan Dyrektor mówił także o opracowanej przez pracowników ZODR w 

Barzkowicach broszurze „Dokumentacja dotycząca stosowania środków ochrony roślin”, 

która zawiera kompendium wiedzy na temat podziału środków, ewidencji środków 

dopuszczonych do stosowania, niezbędnej dokumentacji, atestacji opryskiwaczy oraz 

podstawowych zasad bhp. Zwrócił tez uwagę na dbałość o ochronę nie tylko roślin,  

ale i organizmów żywych, pożytecznych dla środowiska, takich jak np. pszczoły. 

W drugiej części konferencji poświęconej zagadnieniom stosowania środków ochrony 

roślin, aktualnym zasadom bezpieczeństwa i niezbędnej dokumentacji wystąpili pracownicy 

ZODR w Barzkowicach oraz WIORIN w Koszalinie. Pan Arkadiusz Semczyszak omówił 

zasady integrowanej ochrony roślin, która czerpie z mądrości natury i pozwala na ochronę 

środowiska, poprawę bezpieczeństwa toksykologicznego i ekologicznego. Stosując 

integrowaną ochronę roślin przyczyniamy się do produkcji bezpiecznej, zdrowej żywności.  

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu 

Ochrony Roślin Pąństwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, który przedstawił zakres 

działania Instytutu poprzez stronę internetową, na której znajdują się zakładki m. in.  

z badaniami skuteczności ŚOR, platforma sygnalizacji agrofagów, metodyki integrowanej 

ochrony roślin, poradniki sygnalizatora ochrony, wykaz ŚOR do upraw ekologicznych czy 

baza ŚOR online. Pan Profesor zasygnalizował pojawiający się ostatnio problem związany  

z pracami wykonywanymi przez rolników w porach nocnych. Ze względu na obecność 

owadów zapylających, temperaturę i wiatr rolnicy są zmuszeni wykonywać opryski 

wieczorem albo w porze nocnej. Zasady te powinna regulować odpowiednia ustawa, aby nie 

dochodziło do nieporozumień z mieszkańcami obszarów wiejskich wynikających z braku 

znajomości warunków dotyczących stosowania środków ochrony roślin. 

Kolejnym prelegentem był Pan Stanisław Zarzycki, który omówił temat podziału 

opryskiwaczy, ich dobór, atestację, technikę i warunki w jakich należy wykonywać zabiegi.  

O rodzajach zatruć oraz podziale środków ochrony roślin ze względu na odziaływanie  

na organizmy żywe opowiedziała Pani Danuta Zarzycka. Najlepszym źródłem informacji  

nt. środka, o tym jak go stosować, przechowywać i jakie wywołuje zatrucia jest etykieta. 



Oddziaływanie zastosowanych środków na człowieka, rośliny, owady i ryby powoduje 

zatrucia, które dzielimy na ostre, przewlekłe, skutki odległe. Ostatnim prelegentem w tej 

części konferencji była Pani Joanna Nalazek Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki 

WIORIN w Koszalinie, która przedstawiła wymagania, które musi spełnić rolnik podczas 

kontroli. Mówiła także o stosowaniu niechemicznych metod ochrony roślin, o szczególnej 

dbałości o owady zapylające poprzez wzmożoną obserwację ich obecności na zasiewach. 

Dyskusję w trzeciej części konferencji rozpoczął prof. dr hab. Marek Mrówczyński 

Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Pąństwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, który zwrócił 

szczególną uwagę na rolę pszczół i innych owadów zapylających w procesie produkcji 

żywności. Następnie odniósł się do dawkowania ŚOR. Nie tylko ilość danego preparatu,  

ale także częstotliwość zastosowania jest ważna, gdyż ma wpływ na kumulację środka  

lub uodpornienie. Zabiegi są skuteczne przy zachowaniu odpowiednich dawek, ale także 

warunków klimatycznych, czyli temperatury i wilgotności powietrza. Dla przykładu 

herbicydy doglebowe nie działają w przypadku okresu suszy. Dodatkowo erozja wietrzna  

i wysoka temperatura znoszą działanie środka. 

Czy warto stosować regulator wzrostu podczas niedoboru wody?- takie pytanie  

do profesora Marka Mrówczyńskiego skierował Pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR  

w Barzkowicach. W odpowiedzi prof. dr hab. Marek Mrówczyński powiedział, że 

antywylegacze, które skracają nie tylko źdźbło, ale także korzenie rośliny nie powinny być 

stosowane w okresie suszy, gdyż potęgują jeszcze odczuwany przez roślinę niedobór wody, 

co w efekcie prowadzi do jej uschnięcia.  

W dyskusji głos zabrał także Pan Andrzej Karbowy Prezes Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej w Szczecinie, który odniósł się do tematu wykonywania zabiegów w porze 

tzw. ciszy nocnej. Mieszkańcy terenów wiejskich powinni wykazać większe zrozumienie dla 

harmonogramu prac związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa. Pan Prezes stwierdził 

również, że w województwie zachodniopomorskim nie ma tradycji hodowli zwierzęcej,  

a pojawiające się choroby i niska cena skupu żywca nie zachęcają do rozpoczęcia hodowli. 

Jednakże jako przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wyraził poparcie dla 

takich inicjatyw. Następnie dodał, ze program wapnowania gleb służy jej użyźnieniu, ale jest 

dużym obciążeniem finansowym dla małych gospodarstw i w tym zakresie należałoby 

uwzględnić dostępność środków finansowych, aby umożliwić rolnikom wapnowanie. Rolnicy 



dbają o swoją ziemię i rozważnie stosują środki ochrony roślin w trosce o środowisko i jakość 

wytwarzanej żywności. 

Na zakończenie panelu dyskusyjnego głos zabrali Zastępcy Dyrektora ZODR  

w Barzkowicach. Pierwszy wypowiedział się Pan Dariusz Kłos, który mówił o wieloletniej 

tradycji edukacji rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Ubolewając nad 

zastosowanymi ograniczeniami w kontakcie bezpośrednim i czasowym zawieszeniu szkoleń, 

Pan Dyrektor podziękował uczestnikom za udział w konferencji oraz cenne  uwagi dotyczące 

działań związanych z ochroną środowiska. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof 

Duszkiewicz, z Oddziału Koszalin, który przekazał  informacje o rolnikach zgłaszających 

chęć uczestniczenia w szkoleniach kiedy tylko to będzie możliwe. Poinformował także  

o dyspozycyjności pracowników w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. 

Spotkanie podsumował Pan Piotr Janeczek z firmy eAgronom sp. z o.o. zachęcając  

do korzystania z aplikacji, która oszczędza czas i umożliwia zwiększenie rentowności 

gospodarstwa, a ponadto jest zgodna z polską legislacją i dba o środowisko. 

Autor: Izabela Świgoń, ZODR  w Barzkowicach 

                                                            

Fot.1 Pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR w Barzkowicach podczas konferencji online 

„Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 



Fot.2. Pan Dariusz Kłos Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach podczas konferencji online 

„Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 

Fot.3 Pani Barbara Hawrył Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin 

 i Nasiennictwa WIORIN w Koszalinie podczas konferenci online  

„Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 



Fot.4. Prof. dr hab. Marek Mrówczyński Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin Państwowy 

Instytut Badawczy w Poznaniu podczas konferencji online „ 

Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 

Fot.5. Pan Arkadiusz Semczyszak główny specjalista ZODR w Barzkowicach podczas konferencji 

online „Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 



Fot.6. Pani Joanna Nalazek Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki WIORIN  

w Koszalinie podczas konferencji online 

 „Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 

Fot.7. Pan Andrzej Karbowy Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej podczas konferencji 

online „Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 



Fot.8. Prezentacja firmy eAgronom sp z o.o. podczas konferencji online  

„Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 

  

Fot.9. Pracownicy ZODR w Barzkwicach: Pan Arkadiusz Semczyszak,  

Pan Stanisław Zarzycki i Pan Dariusz Kłos Zastępca Dyrektora podczas konferencji online 

„Stosowanie środków ochrony roślin – rozważnie w trosce o środowisko” 


