
OSTRZEŻENIE 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1498 z dnia 14 października 

2020r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiofanat metylu, zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do 

obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 540/2011 (Dz. Urz. UE  L  342 z 16.10.2020r., str. 5) powyżej wskazana substancja czynna nie jest 

dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały 

zobowiązane do wycofania z dniem 19 kwietnia 2021r. r. zezwoleń na wprowadzanie środków 

ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja czynna.  

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 

ochrony roślin zawierających substancję czynną tiofanat metylu do 19 października 2021 r.   

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin  

w skład, których wchodzi powyższa substancja czynna w następujący sposób: 

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2021 r. mogą być 

sprzedawane i dystrybuowane do dnia 31 sierpnia 2021 r.; 

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2021 r. mogą być 

stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 października 2021r. 

Zastosowanie wyżej wymienionej substancji, wpłynie negatywnie na bieżące uprawy,  

ze skutkiem również na kolejne nadchodzące sezony. Uprzedzamy, że zastosowanie środka 

zawierającego substancję czynną tifanat metylu będzie miało odzwierciedlenie w badaniach 

laboratoryjnych przeprowadzanych przez naszą firmę. 

W związku z powyższym, chłodnia PREMIUM nie zaleca stosowania środków zawierających 

substancję czynną tiofanat metylu w uprawach w 2021 r. 

 

Nazwy handlowe wybranych środków zawierających substancję aktywną tifanat metylu: 

• Topsim M 500 SC 

• Tiofan 500 SC 

• Tiptop 500 SC 

• Sintop 500 SC 

• Yamato 303 SE 

• Matador 303 SE 

• Moderator 303 SE 

• Bajlando 500 SC 
 

Jednocześnie przypominamy rolnikom o odpowiedzialności, która ciąży na nich, jako 

producentach dostarczających żywność na rynek. Wiąże się to z doborem odpowiednich środków 

ochrony roślin zalecanych w programach zatwierdzonych przez Chłodnię PREMIUM. 
 

Aktualny wykaz środków ochrony roślin znajduje się na stronie internetowej firmy PREMIUM 

www.premiumfruits.eu w zakładce Jakość oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin 
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