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Głównym przesłaniem Międzyna-
rodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 
jest zwrócenie uwagi na znaczenie 
zapobiegania rozprzestrzeniania się 
szkodników i chorób roślin, powodu-
jących (w skali świata i na poziomie 
regionalnym) ogromne straty gospo-
darcze i spustoszenie w środowisku 
naturalnym. Zdrowe rośliny są pod-
stawą wszelkiego życia, funkcjono-
wania ekosystemu i bezpieczeństwa 
żywności. Szkodniki i choroby roślin 
powodują szkody w uprawach, zmniej-
szając dostępność żywności i zwięk-
szając jej koszt. Według szacunków 
na świecie straty w produkcji roślinnej 
z powodu występowania szkodników, 
chorób i chwastów sięgają około 60%. 
Zdrowie roślin jest często marginali-
zowane względem produkcji zwierzę-
cej. W wymiarze finansowym, straty 
powodowane przez choroby roślin 
w gospodarce światowej szacowane 
są na około 220 miliardów dolarów 
rocznie, a przez szkodniki inwazyjne 
około 70 miliardów dolarów.

Tematyka zdrowia roślin jest nie-
zwykle ważna w naszym, typowo rol-
niczym regionie, w kontekście ochrony 
zrównoważonego rolnictwa, ochrony 
środowiska i lasów, bioróżnorodno-
ści, a także bezpieczeństwa żywno-
ściowego na poziomie lokalnym oraz 
stymulacji regionalnego rozwoju go-
spodarczego poprzez zapobieganie 
rozpowszechniania i ograniczenia or-
ganizmów szkodliwych dla roślin. 

Wydarzenia organizowane 
w ramach Podlaskiego 
Festiwalu Zdrowia Roślin

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 
to szereg wydarzeń w województwie 

podlaskim, wpisujących się w obcho-
dy Międzynarodowego Roku Zdrowia 
Roślin 2020, mających na celu podnie-
sienie świadomości opinii publicznej, 
konsumentów i osób podejmujących 
decyzje o roli i znaczeniu zdrowia ro-
ślin. To kluczowa podlaska inicjatywa, 
o tak szerokim zasięgu regionalnym, 
która przyczyni się do budowania 
świadomości społecznej na temat 
znaczenia zdrowia roślin.

Dlatego do organizacji i aktywnego 
uczestnictwa zostały zaproszone nie 
tylko jednostki administracji państwo-
wej i samorządowej, jednostki podległe 
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
ale także jednostki naukowe, uczelnie, 
szkoły średnie o profilu rolniczym, szko-
ły podstawowe, również rolnicy, pszcze-
larze i firmy działające w obszarze szero-
ko pojętej ochrony zdrowia roślin. 

Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni 
wspólnie uzgodnili, iż będąc mieszkańca-
mi rolniczego województwa podlaskiego 
szczycącego się największą bioróżno-
rodnością, jako przedstawiciele instytu-
cji związanych z rolnictwem i ochroną 
zdrowia roślin, mocno zaznaczą swój 
udział w obchodach Podlaskiego Festi-

walu Zdrowia Roślin i podejmą szeroką 
akcję edukacyjną i informacyjną.

W wyniku trzech spotkań interesa-
riuszy, które odbyły się w Urzędzie Mar-
szałkowskim we wrześniu, październiku 
i grudniu 2019 roku, przedstawiciele 
ponad 40 instytucji wypracowali Ka-
lendarium wspólnych imprez w wo-
jewództwie podlaskim i wyrazili wolę 
promowania zdrowia roślin w ramach 
obchodów Podlaskiego Festiwalu Zdro-
wia Roślin na rok 2020.

„Często nie zdajemy so-
bie sprawy, w tym również 
niektórzy decydenci, czym 
jest zdrowie roślin. Nie zda-
jemy sobie również sprawy 
ze skali strat i potencjału, 
jaki można uzyskać dbając 
o zdrowie roślin. Dlatego 
podczas trwania Podla-
skiego Festiwalu Zdrowia 
Roślin, każdy z nas ma 
do odegrania ważną rolę 
w utrzymaniu zdrowych 

roślin. Zdrowe rośliny, zdrowi ludzie” – 
to motto przewodnie wydarzeń w  wo-
jewódzkie podlaskimi i obchodów Mię-
dzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 
na całym świecie.

Uroczyste otwarcie Podlaskiego Fe-
stiwalu Zdrowia Roślin odbędzie się 
20 lutego 2020 roku w Operze i Fil-
harmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 
1 w Białymstoku. Więcej informacji 
znajduje się w zakładce aktualności 
na stronie Instytutu Ochrony Roślin 
– Państwowego Instytutu Badawcze-
go w Białymstoku (http://www.ior.
bialystok.pl/s,podlaski-festiwal-zd-
rowia-roslin-w-ramach-obchodow-
miedzynarodowego-roku-zdrowia-
roslin-2020,89.html)

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020 to cenna AGROinicjatywa 
podjęta w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia 
Roślin 2020 przez prof. dr hab. Bożenę Łozowicką – Kierownika 
Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku oraz Andrzeja 
Stanisława Zamana – Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Białymstoku wraz z pracownikami obydwu insty-
tucji, w związku z ogłoszonymi przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) obchodami 
Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin
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prof. dr hab. Bożena Łozowicka,
kierownik 

TSd w Białymstoku instytut ochrony roślin – państwowy instytut Badawczy 
Andrzej Stanisław Zaman, 

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w Białymstoku

Narzędzie umożliwia wielokryte-
rialne wyszukiwanie środków ochrony 
roślin. Zaprojektowane zostało z myślą 
o znajdowaniu preparatów zarejestro-
wanych w konkretnych uprawach do 
zwalczania określonych organizmów 
szkodliwych. Kryteria wyszukiwania 
obejmują również nazwę substancji 
czynnej, rodzaj środka i możliwość 
zastosowania w uprawach małoobsza-
rowych.

Wyszukiwarka wyszukuje zapytania 
„dynamicznie”, oznacza to że po wpisa-
niu zapytań w odpowiednie pola, au-

tomatycznie będzie wyświetlana lista 
środków ochrony roślin zgodna z za-
pytaniami. Wyszukiwarka jest zapro-
jektowana głównie pod uprawy, dlatego 
na wyświetlonej liście mogą pojawiać 
się zwielokrotnione nazwy środków 
ochrony roślin.

Wyniki wyszukiwania należy wery-
fikować z rejestrem środków ochrony 
roślin i etykietami środków ochrony 
roślin.

Dla sprawdzenia terminu ważności 
środka ochrony roślin, posiadacza ze-
zwolenia czy klasyfikacji, należy sko-

rzystać z rejestru środków ochrony 
roślin i etykiet.

Dzięki informacjom dostępnym w wy-
szukiwarce, każdy rolnik może samodziel-
nie i w łatwy sposób wybrać odpowiedni 
środek ochrony roślin do ograniczenia 
agrofagów w danej uprawie.

Wyszukiwarka dostępna jest na stro-
nie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
wyszukiwarka-srodkow-ochrony-
roslin---zastosowanie

Alina Maciąg
podr Szepietowo

Wyszukiwarka środków ochrony roślin
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło nową wersję wyszukiwarki środków ochrony roślin. 
Umożliwia ona wyszukiwanie środków ochrony roślin przede wszystkim po uprawach i agrofagach, 
ale także po substancji chemicznej, rodzaju środka i zastosowań na uprawy małoobszarowe.


