
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 640

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszaro-
wych środka ochrony roślin (Dz. U. poz. 659) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1906).
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Lp. Rośliny 

1 2 3 

I Rośliny warzywne 

1 boczniak 

2 bób 

3 brokuł zwyczajny 

4 brukiew jadalna (syn. karpiel) 

5 burak ćwikłowy 

6 burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę 

7 burak liściowy (syn. boćwina) 

8 cebula 

9 cebula siedmiolatka (syn. czosnek dęty) 

10 chrzan pospolity 

11 cukinia 

12 cukinia z przeznaczeniem na jadalne kwiaty  

13 cykoria sałatowa 

14 czosnek 

15 dynia olbrzymia jadalna 

16 endywia 

17 fasola wielokwiatowa  

18 fasola zwykła 

19 groch zielony cukrowy 

20 groch zielony łuskowy 

21 jarmuż 

22 kabaczek 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. (poz. 640)

Załącznik nr 1

ROŚLINY, KTÓRE NIE SĄ POWSZECHNIE UPRAWIANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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23 kabaczek z przeznaczeniem na jadalne kwiaty  

24 kalafior 

25 kalarepa 

26 kapusta 

27 karczoch 

28 kawon (syn. arbuz) 

29 koper ogrodowy 

30 koper włoski (syn. fenkuł)  

31 kukurydza cukrowa 

32 kukurydza pękająca 

33 marchew 

34 melon 

35 oberżyna (syn. bakłażan) 

36 ogórek 

37 papryka 

38 pasternak 

39 patison 

40 patison z przeznaczeniem na jadalne kwiaty 

41 pieczarka 

42 pietruszka 

43 pomidor 

44 por 

45 portulaka warzywna 

46 rabarbar 

47 roszponka warzywna 

48 rukola (syn. rokietta siewna) 

49 rzepa biała 

50 rzepa czarna 

51 rzeżucha ogrodowa (syn. pieprzyca siewna) 

52 rzodkiew czarna 

53 rzodkiew japońska (syn. daikon) 
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54 rzodkiewka 

55 salsefia (syn. kozibród pospolity) 

56 sałata 

57 seler korzeniowy 

58 seler listkowy  

59 seler naciowy  

60 skorzonera (syn. wężymord) 

61 szalotka (syn. czosnek askaloński) 

62 szczaw 

63 szczypiorek 

64 szparag 

65 szpinak 

II Rośliny warzywne uprawiane na młode liście 

III Rośliny sadownicze 

1 agrest 

2 aktinidia 

3 antypka 

4 aronia 

5 bez czarny 

6 borówka wysoka  

7 brzoskwinia  

8 czeremcha  

9 czereśnia 

10 dereń jadalny 

11 głóg 

12 grusza 

13 grusza azjatycka 

14 jabłoń płonka (syn. dzika) 

15 jarząb 

16 jeżyna 

17 kasztan jadalny  
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18 kolcowój szkarłatny (syn. jagoda goi) 

19 leszczyna 

20 malina 

21 malinojeżyna 

22 morela 

23 morwa 

24 nektaryna 

25 nieszpułka zwyczajna 

26 orzech włoski 

27 pigwa pospolita 

28 pigwowiec 

29 porzeczka 

30 porzeczkoagrest 

31 poziomka 

32 rokitnik  

33 róża z przeznaczeniem na jadalne owoce 

34 róża z przeznaczeniem na jadalne kwiaty  

35 truskawka 

36 suchodrzew jadalny (syn. jagoda kamczacka) 

37 śliwa 

38 świdośliwa 

39 winorośl 

40 wiśnia 

41 żurawina 

IV Rośliny szkółkarskie sadownicze 

V Rośliny rolnicze i przemysłowe 

1 bobik 

2 brukiew pastewna 

3 burak pastewny 

4 ciecierzyca pospolita 

5 chmiel 
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6 cykoria korzeniowa 

7 dynia olbrzymia pastewna 

8 esparceta siewna 

9 facelia błękitna 

10 gorczyca 

11 groch zwyczajny pastewny (syn. peluszka) lub groch zwyczajny polny 

12 groch zwyczajny siewny 

13 gryka zwyczajna 

14 komonica biała 

15 komonica błotna 

16 komonica zwyczajna (syn. rożkowa) 

17 koniczyna 

18 konopie siewne 

19 len zwyczajny 

20 lędźwian siewny 

21 lnianka siewna 

22 lucerna 

23 łubin 

24 mak lekarski 

25 nostrzyk biały 

26 nostrzyk żółty 

27 proso zwyczajne 

28 przelot 

  29 rutwica wschodnia 

30 rzepa pastewna 

31 rzepak jary 

32 rzepik ozimy 

33 rzodkiew oleista 

34 seradela 

35 słonecznik zwyczajny 

36 soczewica jadalna 
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37 soja 

38 sorgo zwisłe 

39 topinambur (syn. słonecznik bulwiasty) 

40 tytoń 

41 wyka 

42 żyto jare 

VI Rośliny zielarskie 

VII Rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew 

leśnych 

VIII Rośliny ozdobne 

IX Rośliny energetyczne 

 1 miskant 

2 wierzba energetyczna 

3 wierzba purpurowa (syn. wiklina) 

X Trawy uprawiane na nasiona 

XI Drzewka bożonarodzeniowe uprawiane na plantacjach 

XII Rośliny szkółkarskie ozdobne 
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Lp. Gatunek rośliny uprawnej Organizm szkodliwy 

1 burak cukrowy alternarioza 

guzowatość korzeni 

parch pasowy  

parch zwykły  

plamik liściowy 

rdza buraka 

werticilioza buraka  

zgnilizna fioletowa  

zgnilizna kopcowa 

2 jabłoń tarcznik niszczyciel 

3 jęczmień jary łamliwość źdźbła zbóż 

niezmiarka paskowana 

ostra plamistość oczkowa 

ślimaki 

4 jęczmień ozimy łokaś garbatek 

niezmiarka paskowana 

5 kukurydza urazek kukurydziany 

6 pszenica jara niezmiarka paskowana 

żółwinek zbożowy 

7 pszenica ozima łokaś garbatek 

niezmiarka paskowana 

żółwinek zbożowy 

8 pszenżyto jare  rdza żółta 

żółwinek zbożowy 

9 pszenżyto ozime  łokaś garbatek 

rdza żółta 

żółwinek zbożowy 

Załącznik nr 2

ROŚLINY, KTÓRE SĄ POWSZECHNIE UPRAWIANE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 
ORAZ ORGANIZMY DLA NICH SZKODLIWE, KTÓRE NIE WYSTĘPUJĄ NA NICH POWSZECHNIE
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10 rzepak jary chowacz brukwiaczek  

cylindrosporioza roślin kapustowatych  

łokaś garbatek 

nicienie 

pchełka rzepakowa 

pędraki 

rolnice 

ślimaki 

werticilioza 

11 żyto ozime łokaś garbatek 

żółwinek zbożowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




