
SYMPOZJUM 

PSZCZELARSKIE

20 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 

godz. 10.00 



ORGANIZATOR



Korzystamy z dofinansowania 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.



Ramowy plan programu:
• Otwarcie i przywitanie przybyłych gości 

• Wymagania weterynaryjne przy pozyskiwaniu i wprowadzaniu do 

obrotu produktów pszczelich ; lek. wet Katarzyna Balawender.

• W trakcie bufet kawowy.

• Zatrucia pszczół pestycydami - objawy , przyczyny i postępowanie ; 

dr  Tomasz Kiljanek.

• Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół ; mgr Grzegorz Manowski

• Zakończenie i losowanie nagród.



Uwaga! Zmiany w wymogach 

stosowania i przechowywania nawozów 

kontrole obejmą 

gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych i/lub prowadzące produkcję zwierzęcą

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 
zostało opublikowane w dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1391) i 
weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Harmonogram dostosowania do wymogów:
 z dniem 31-12-2021 r. – dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów

 z dniem 01-01-2019 r. – plany nawożenia azotem w gospodarstwach rolnych o 
powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiających uprawy intensywne 
na powierzchni powyżej 50 ha gruntów ornych, lub utrzymujących obsadę większą niż 
60 DJP.

 z dniem wejścia w życie Programu – pozostałe wymogi, w tym obowiązek 
prowadzenia Ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem 
azotem

Więcej: 

- strona internetowa www.podr.pl

- Pomorskie Wieści Rolnicze

- szkolenia gminne/powiatowe

http://www.podr.pl/


Barszcz Sosnowskiego



Zagrożenie dla ludzi i zwierząt

• Zagrożenie dla ludzi

• Największym zagrożeniem ze strony barszczu
Sosnowskiego jest wydzielany przez tą roślinę
sok, który w przypadku kontaktu ze skórą w
obecności światła słonecznego powoduje
oparzenia II i III stopnia.

• Zagrożenia dla zwierząt

• U zwierząt, które spożywały zielone części rośliny
mogą pojawić się biegunka, krwotoki wewnętrzne i
stan zapalny układu pokarmowego. Szczególnie
często zdarzają się przypadki oparzenia przez
barszcz Sosnowskiego krowich wymion.



Pokrój rośliny
• Łodyga - wysokość do 4 metrów średnicy

dochodzącej do 10 cm jest silnie

pofałdowana.

• Korzeń palowy dochodzący do głębokości

200 cm, największa masa korzeniowa

występuje na głębokości ok 30 cm.

• Liście skrętoległe dochodzące do 150 cm.

• Kwiatostan baldach o średnicy ok 50 cm.

Nasiona w glebie mogą przetrwać kilka lat.



Zwalczanie
• Walka mechaniczna.

• koszenie,

• podcinanie korzeni, łodyg,

• obłamywanie kwiatostanów,
wszystkie wymienione metody należy powtarzać 2-3 razy w
sezonie.

• Walka chemiczna
opiera się na stosowaniu preparatów na bazie glifosatu i
polega na stosowaniu preparatu w ilości 5-8 l na hektar. Metoda
ta także musi być stosowana przez kilka lat.



www.podr.pl

www.facebook.pl

strefa.agro.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron

http://www.podr.pl/
http://www.facebook.pl/




E-porady
Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług PODR

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznych porad, oraz platformy 

do otrzymywania ważnych informacji dot. działalności PODR

Na stronie www.podr.pl w górnej 

części jest zakładka, gdzie można 

założyć konto 

Po założeniu konta mamy kontakt 

mailowy z doradcą oraz będziemy 

otrzymywać ważne informacje 

dotyczące działalności PODR

http://www.podr.pl/


Newsletter sygnalizacyjny PODR

• Cotygodniowa informacja nt. występowania 

organizmów szkodliwych na plantacjach 

roślin uprawnych w województwie pomorskim 
(w sezonie wegetacyjnym)

• Poradnik sygnalizatora ochrony roślin – opis 

zaobserwowanych agrofagów

• Zapisy na www.podr.pl/ePODR

http://www.podr.pl/ePODR




Roczna

33,00 zł - odbiór u doradcy

44,00 zł - z wysyłką pocztową
Półroczna

18,00 zł - odbiór u doradcy

28,00 zł - z wysyłką pocztową

Wpłaty:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

83-422 Nowy Barkoczyn

PODR w Lubaniu,

Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 

Informacje na temat prenumeraty: 

tel. 58 326-39-23

On-line

ww.podr.pl/wydawnictwa

Zamów prenumeratę


