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PODSUMOWANIE - PANEL - INNOWACJE W OCHRONIE ROŚLIN
Podczas konferencji "Forum Wiedzy i innowacji" 8-9 listopad 2016 przedstawiono
8 referatów dotyczących innowacji w ochronie roślin.
Referat wprowadzający dotyczył potrzeb innowacji w ochronie roślin wynikających z
ograniczeń liczby substancji czynnych, które wprowadza Unia Europejska.
Ewentualne wycofanie wielu substancji czynnych środków ochrony roślin, spowoduje
potrzebę wprowadzenia do praktyki rolniczej nowych preparatów.
Od 3 lat nowości w ochronie roślin w Polsce i w całej Unii Europejskiej dotyczą realizacji
przez praktykę rolniczą integrowanej ochrony roślin, która polega na ograniczaniu
chemizacji. W ramach tego systemu należy stosować różne niechemiczne metody i sposoby
ochrony roślin.
W ramach metody chemicznej najważniejsze znaczenie posiada
zaprawianie
kwalifikowanego materiału siewnego.
Podczas Forum dużo miejsca poświęcono możliwością zastosowania nowoczesnych zapraw
nasiennych w ochronie roślin rolniczych. Najnowsze zaprawy wymagają precyzyjnego dla
człowieka naniesienia na nasiona oraz ziarno siewne, co gwarantuje wysoką skuteczność
działania
oraz
bezpieczeństwo
dla
człowieka
i
środowiska.
W czasie Forum przedstawiono również nowoczesne formulacje środków ochrony roślin,
które charakteryzują się bardzo wysokim bezpieczeństwem dla środowiska.
Podczas Forum zaprezentowano także innowacyjny system likwidacji resztek cieczy
użytkowej preparatów, co jest działaniem sprzyjającym ochronie środowiska.
Wnioski:
1.Wycofywanie przez Unię Europejską wielu substancji czynnych środków ochrony roślin,
wymusza wprowadzanie innowacji, które powinny być realizowane przez doradców.
2.Dobór najbezpiecznych dla człowieka i środowiska środków ochrony roślin powinien być
wskazywany przez doradców.
3.Ciągłego szkolenia praktyków przez doradców wymaga realizacja integrowanej ochrony
roślin, która jest prawnym obowiązkiem w UE od 3 lat.
4.Zmiany prawne dotyczące ochrony
i szkolenia rolników przez doradców.
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5.Realizacja doradztwa dotyczącego ochrony roślin wymaga dodatkowego finansowania,
bez którego nie będzie prawidłowej realizacji tego zadania.
6.Przejęcie przez doradców obowiązku monitorowania agrofagów i wspomagania
podejmowania decyzji w ochronie roślin, które dotychczas były realizowane przez PIORiN,
wymaga ciągłych szkoleń doradców oraz praktyków, co generuje koszty, które powinny być
zabezpieczone dla CDR oraz ODR.
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