Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:KS.oz.8203.1.2020
Z E Z W O L E N I E nr R/j-3/2020
Na podstawie art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009,
str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1900, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 kwietnia 2020 r. (data wpływu
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, zezwalam na wprowadzanie do obrotu, z przeznaczeniem
do stosowania w uprawie jabłoni w celu opóźnienia dojrzewania oraz utrzymania jakości owoców
podczas zbiorów oraz ograniczania ich przedzbiorczego opadania, w okresie od dnia 25 sierpnia
2020 r. do dnia 31 października 2020 r. środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC produkcji AgroFresh
Holding France S.A.S., zawierającego substancję czynną 1-metylocyklopropen produkcji AgroFresh
Inc. USA.
1. Szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC:
Jabłoń
Opóźnienie dojrzewania, utrzymanie jakości owoców podczas zbiorów, oraz ograniczanie ich
przedzbiorczego opadania
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:11,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,75-11,7 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od początku fazy dojrzewania, wybarwiania się owocu na typowy kolor, do fazy
zaawansowanego dojrzewania, gdy barwa owoców jest bardziej intensywna (BBCH 81-85).
Zalecana ilość wody: 100-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
2. Miejsce i powierzchnia zastosowania środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC
Środek może być stosowany na terenie:

Województwo

Powiat

Powierzchnia
w ha

brodnicki
bydgoski
grudziądzki
włocławski

do 30
do 40
do 30
do 70

kolski
koniński
nowotomyski
obornicki
pilski
śremski
szamotulski
wrzesiński

do 30
do 30
do 15
do 15
do 40
do 40
do 20
do 10

oleśnicki
trzebnicki

do 50
do 10

kędzierzyńsko-kozielski
opolski

do 15
do 10

kutnowski
łęczycki
łowicki
rawski
sieradzki
skierniewicki
wieluński

do 40
do 15
do 30
do 150
do 50
do 90
do 70

białobrzeski
garwoliński
grójecki
legionowski
łosicki
otwocki
piaseczyński
przysuski
radomski
sochaczewski

do 50
do 40
do 150
do 10
do 15
do 40
do 30
do 15
do 15
do 80

częstochowski

do 10

Województwo Kujawsko-Pomorskie:

Województwo Wielkopolskie:

Województwo Dolnośląskie:

Województwo Opolskie:

Województwo Łódzkie:

Województwo Mazowieckie:

Województwo Śląskie:

Województwo Świętokrzyskie:
opatowski
sandomierski

do 30
do 90

kraśnicki
lubelski
opolski
puławski
radzyński
świdnicki

do 30
do 50
do 25
do 20
do 15
do 30

limanowski
nowosądecki

do 25
do 30

Województwo Lubelskie:

Województwo Małopolskie:

Całkowity areał uprawy jabłoni, na którym przewidywane jest stosowanie środka
- do 1700 ha.
3. Ilość środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC, która może zostać wprowadzona do obrotu
i zastosowana – 15 000 litrów.
4. Środek może być wprowadzany do obrotu w opakowaniach zawierających: 1l lub 1.1l lub 3l lub
3.3l lub 5l lub 5.5l netto środka.
5. Etykieta środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC stanowi załącznik do niniejszego zezwolenia.
6. Po dniu 31 października 2020 r. środek ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC nie może pozostawać
w obrocie, ani nie może być stosowany. Niewykorzystany środek powinien zostać niezwłocznie
wyprowadzony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub unieszkodliwiony z wykorzystaniem
rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków
ochrony roślin, lub w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
7. Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych jest zobowiązane do:
 poinformowania Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie nie później
niż 7 dni, po wprowadzeniu na terytorium RP środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC
o fakcie wprowadzenia tego środka, w tym o ilości jaka została wprowadzona wraz z podaniem
miejsca składowania środka.
8.

Towarzystwo

Rozwoju

Sadów

Karłowych

obowiązane

jest

do

przedstawienia:

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. sprawozdania obejmującego, w szczególności:

 ilość wprowadzonego na terytorium RP środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC oraz ilości
środka sprzedanego użytkownikom,
 informację o powierzchni, na której został zastosowany środek,
 informację o sposobie postępowania z niewykorzystanym środkiem,
 informację w zakresie skuteczności środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC,
 informację w zakresie zaobserwowanych ewentualnych negatywnych skutków dla zdrowia
człowieka, zwierząt lub środowiska w związku z zastosowaniem środka ochrony roślin
Harvista™ 1.3 SC.
Uzasadnienie
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2020 r.(data
wpływu do Ministerstwa Rolnictwa i RW) wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do obrotu, na okres do 120 dni, środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC
produkcji AgroFresh Holding France S.A.S. w uprawie jabłoni w celu opóźnienia dojrzewania,
utrzymania jakości owoców podczas zbiorów oraz ograniczania ich przedzbiorczego opadania. Strona
wskazała, iż w związku z sytuacją wyjątkową tj. Covid-19 i w konsekwencji brakiem pracowników
sezonowych istnieje duże zagrożenie nieterminowego zbioru owoców, co skutkować może ich
przedzbiorczym opadaniem a w przypadku pozostawienia ich w sadzie źródłem kolejnych infekcji
Monilinia fructigena, Penicilium expansum, Botrytis cinerea, Penzicula spp. Dodatkowo niezebranie
jabłek i pozostawienie ich pod drzewami może spowodować gwałtowny wzrost populacji gryzoni, czy
zwierzyny łownej, które podgryzają system korzeniowy jabłoni doprowadzając do obumarcia drzew.
Wg. Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych zastosowania tego środka dotyczyłoby sadów
o wysokiej kulturze uprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan epidemiczny w Polsce organ stwierdził za zasadne wydanie
zezwolenia na wprowadzenie, na okres do 120 dni, środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC w uprawie
jabłoni w celu opóźnienia dojrzewania, utrzymania jakości owoców podczas zbiorów, oraz ograniczania
ich przedzbiorczego opadania.
Środek Harvista™ 1.3 SC nigdy nie był dopuszczony do obrotu w Polsce. W swoim składzie
zawiera substancję czynną 1-metylocyklopropen. Zatwierdzenie tej substancji do stosowania
w środkach ochrony roślin zostało odnowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2019/1085 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 1metylocyklopropen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i w sprawie zmiany załącznika do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 na okres do 2034 r. Warunki zatwierdzenia tej
substancji zezwalają wyłącznie na stosowanie tej substancji w charakterze regulatora wzrostu roślin
przy przechowywaniu po zbiorach w szczelnie zamykanych magazynach. Natomiast preparat

Harvista™ 1.3 SC miałby być stosowany bezpośrednio w sadach. Należy jednak zauważyć, że
w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin istnieje możliwość użycia środka
ochrony roślin zawierającego niezatwierdzone substancje czynne.
Zabiegi wnioskowanym środkiem ochrony roślin mogą być przeprowadzone, w okresie od dnia
25 sierpnia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., w miejscach wskazanych w sentencji zezwolenia
na powierzchni do 1700 ha. Na danej powierzchni przewiduje się wykonanie jednego zabiegu
w maksymalnej dawce dla jednorazowego zastosowania 11,75 l/ha. Szacuje się, że do wykonania
zabiegów może zostać użyte ok. 15 000 litrów środka.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismami z dnia 10 czerwca 2020 r. znak: KS.oz..1.2020, wystąpił
do ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw klimatu oraz ministra
właściwego do spraw środowiska o opinie dot. wniosku Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych
w Lublinie.
Minister Zdrowia w piśmie z dnia 29 czerwca 2020 r. znak ZPŚ.612.174/2020/MB stwierdził,
że przeprowadzona ocena ryzyka dla konsumenta wynikającego z zastosowania środka ochrony roślin
Harvista™ 1.3 SC wskazuje na brak zagrożenia dla zdrowia konsumenta, przy maksymalnej dawce dla
jednorazowego zastosowania 11,7 l/ha. Ponadto, na podstawie oceny sposób stosowania środka zgodnie
z etykietą nie stwarza zagrożenia dla operatora pod warunkiem zastosowania dodatkowych środków
ochrony indywidualnej, tj. rękawic oraz ochrony dróg oddechowych, podczas mieszania, załadunku
i stosowania. Dodatkowo ocena punktów końcowych zawartych w dokumentacji złożonej w celu
rozszerzenia zakresu stosowania substancji czynnej 1-MCP pozwala na stwierdzenie, że nie stwarza
zagrożenia dla pracowników polowych, osób postronnych i mieszkańców.
Minister Środowiska w piśmie z dnia 28 lipca 2020 r. znak DOP-GMO.401.121.2020.MG
pozytywnie zaopiniował wniosek oraz zaproponował wprowadzenie ograniczeń, poprzez zapisy:
- wykonywać zabiegi po okresie lęgowym ptaków, jeśli to możliwe,
- zabiegi powinny być wykonywane co najmniej 10 m od cieków i zbiorników wodnych,
- czyszczenie aparatury po zabiegu powinno odbywać się z dala od wód powierzchniowych.
Powyższe informacje zostały zawarte w treści etykiety środka ochrony roślin.
Minister Klimatu w piśmie z dnia 25 czerwca 2020 r. znak DPK-IV.436.1.2020.MH negatywnie
zaopiniował polowe zastosowanie środka Harvista 1.3 SC, z uwagi na fakt, że substancja jest
zatwierdzona do stosowania w środkach ochrony roślin tylko i wyłącznie w pomieszczeniach
zamkniętych.
Należy jednak zauważyć, że w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin
istnieje możliwość użycia środka ochrony roślin zawierającego niezatwierdzone substancje czynne.
Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin w dniu 20 sierpnia 2020 r. uchwałą Nr 16/2020
pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka
ochrony roślin Harvista 1.3 SC z przeznaczeniem do stosowania w uprawie jabłoni w celu opóźnienia

dojrzewania oraz utrzymania jakości owoców podczas zbiorów oraz ograniczania ich przedzbiorczego
opadania.
Niniejsze zezwolenie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich
Unii Europejskiej, zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.
Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127§3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję, w
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 zł.
Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, zgodnie z art.
239§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) albo przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243§1 tej ustawy.
Strona może również, stosownie do treści art. 127a Kpa zrzec się prawa do złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
z dniem doręczenia

MRiRW oświadczenia

o zrzeczeniu,

decyzja staje się ostateczna

i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Strona przedłożyła opłatę, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin, za czynności związane w wydaniem przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym,
wydanie stosownej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Otrzymuje (ePUAP):
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
Do wiadomości (ePUAP):
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
(wo@piorin.gov.pl)

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nina Dobrzyńska
Dyrektor
Departamentu Klimatu i Środowiska
/podpisano elektronicznie/

