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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach otrzymujemy niepokoj¹ce informacje od rolników dotycz¹ce nieprawid³owoœci

wystêpuj¹cych na rynku œrodków ochrony roœlin. Rolnicy nabywaj¹cy œrodki ochrony roœlin – dodamy,
i¿ pochodz¹ce z legalnych Ÿróde³, zakupione u autoryzowanych dystrybutorów, teoretycznie spe³niaj¹ce
wszystkie wymagania – zg³aszaj¹, ¿e s¹ one zanieczyszczone ró¿nymi substancjami. Dotyczy to na przy-
k³ad preparatu grzybobójczego o nazwie Delan, do którego dosypywane jest kakao. Rolnicy nie s¹ w sta-
nie samodzielnie sprawdziæ autentycznoœci œrodka, a presja czasu i zale¿noœæ zabiegów
cheminizacyjnych od pogody, która w tym roku nie rozpieszcza, nie pozwala traciæ im czasu na udawa-
nie siê do specjalistycznych laboratoriów w celu sprawdzenia œrodka. Niejednokrotnie, kiedy rolnicy
zwracaj¹ uwagê na nieskutecznoœæ œrodków ochrony roœlin, widoczn¹ podczas zbiorów na owocach,
producenci twierdz¹, ¿e zapewne zosta³ pope³niony b³¹d podczas wykonywania zabiegów. Osobiœcie
znamy wielu rolników, którzy bardzo skrupulatnie wykonuj¹ zabiegi i korzystaj¹ tylko z atestowanych
œrodków, a i tak ich uprawy s¹ pora¿one chorobami.

Panie Ministrze, prosimy o sprawdzenie tych informacji, gdy¿ – jak zapewne jest to Panu Ministrowi
wiadome – koszty œrodków ochrony roœlin stanowi¹ znaczny udzia³ w kosztach produkcji i wp³ywaj¹ na
obni¿enie dochodów rolników.

Dodatkowo ostatnio dotar³y do nas zatrwa¿aj¹ce informacje dotycz¹ce sadowników, których sady
zosta³y bezpowrotnie zniszczone w wyniku zastosowania b³êdnej mieszanki w œrodku ochrony roœlin.
Otó¿ sadownicy kupowali preparat owadobójczy, a zamiast niego w opakowaniu by³ œrodek chwastobój-
czy, który powoduje trwa³e zniszczenie drzewa. Nieœwiadomi tego stanu rzeczy rolnicy wielokrotnie wy-
konywali zaplanowane zabiegi, a o prawdopodobnym b³êdzie dowiedzieli siê – jak zawsze – sami,
obserwuj¹c swoje plantacje, które zaczê³y obumieraæ.

Panie Ministrze, zwracamy siê z proœb¹ o podjêcie natychmiastowych dzia³añ, za poœrednictwem
podleg³ych Panu inspekcji, w celu wyeliminowania wystêpuj¹cych na rynku œrodków ochrony roœlin
nieprawid³owoœci oraz o rozwa¿enie sposobu udzielenia pomocy prawnej poszkodowanym rolnikom.
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