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Czy jest szansa na zaprawy neonikotynoidowe?
Autor: Beata Kozłowska
Data: 14 listopada 2016

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra rolnictwa
o możliwość czasowego przywrócenia zapraw neonikotynoidowych.
Takie zaprawy są dopuszczone w kilku krajach Unii Europejskiej.
– To byłaby bardzo dobra wiadomość – powiedział nam Jan Wysocki, rolnik z powiatu łowickiego. –
Nie wierzę w to, że wysianie zaprawionego rzepaku w sierpniu może spowodować szkody dla
pszczół w kwietniu czy maju następnego roku.
Rolnicy narzekają, że szkodników rzepaku jest coraz więcej, a środków ochrony roślin jest coraz
mniej. Otwarcie mówią, że nie wierzą, że jedno użycie zaprawy jest gorsze dla środowiska niż
wielokrotne opryski słabiej działające przeciwko żerującym agrofagom.

Nie wierzę w to, że wysianie zaprawionego rzepaku w sierpniu może spowodować szkody dla
pszczół w kwietniu czy maju następnego roku.
Jan Wysocki, rolnik

– Z posiadanych przez samorząd rolniczy informacji wynika, że czasowe zezwolenie na
stosowanie neonikotynoidów w rzepaku posiadają już następujące kraje: Dania, Finlandia,
Estonia, Litwa, Łotwa oraz Węgry – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. – W 2017 r.
zapowiadana jest dyskusja w UE nt. zawieszonych substancji z grupy neonikotynoidów, co budzi
nadzieję na przywrócenie tych substancji do stosowania.
Na naszych łamach naukowcy wielokrotnie wypowiadali się za tym, aby możliwa była ochrona
rzepaku ozimego za pomocą skutecznych zapraw. Choć wielu specjalistów uważa, że rzepaków
jarych nie powinno się zaprawiać preparatem neonikotynoidowym.
– Rzepaków jarych sieje się w Polsce mało i w zasadzie tylko wtedy, gdy plantacje z jakiegoś
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powodu trzeba przesiać – mówi pan Kamil, rolnik z Wielkopolski. – Natomiast od kilku czy
kilkunastu lat są w Polsce zupełnie nowe szkodniki, na przykład śmietki, które są w stanie
bardzo skutecznie zniszczyć plantację rzepaku, a nie mamy przeciwko nim żadnych
skutecznych zabezpieczeń.
Czy więc tym razem się uda i wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych zostanie zaakceptowany przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Byłaby to niewątpliwie dobra wiadomości dla polskich
rolników.
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