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ZARZĄDZBNIAI 

375 - Ministra RolnIctwa E dnia 30 pddzlernlka 1961 r. wIprawie obowl4zk:u utrzymywanIa aparatów ł ~a-
rzędzl pomocniczych do ochrony roślin w Itanie zdatnym do użytku Bil 

178 - MInistra Rolnictwa z dnta 31 plltdz!ernika 1961 r. w Iprawle tryb. wydawanIa upoważnIeń do wyko
nywania aynnoścl kontroli w zakresie ochrony · roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami 
I chw&ltaml . . SU 

371 - Przewodnlcz4cego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 18 października 1961 r. w sprawIe organIzacji 
1 dzial,łlności slużby Informacji technicznej l ekonomicznej 814 

375 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 30 patdziernik. 1961 r. 

w sprawie ' obowliłzku utrzymywania aparatów I narzędzi pomocnlczycb doocbrony roślin w stanie zdatnym do użytku. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
nikami I chwastami (Dz. U. Nr lO, poz. 55) zarządza li" 
co następuje : 

§ 1. 1. Aparaty do ochrony roślin: opryskiwacze I opy
lacze o napędzie konny~onno-motorowym I motorowym 
oraz zaprawiarki powinny być utrzymywane przez ich wla
-lcicieli bądź użytkowników w Itani.zdatnym do użytk.u 

w następujących okresach: 
1) aparaty przystosowane do . opryskiwania drzew owoco

wych - od dnia I lutego do dnia 30 września, 
2) aparaty do oprysk\wania ni. wymienione w pkt l _ . 

od dnia l marca do \dnia 30 września, 
S) aparaty do opylania - od dnia l marca do dnla 30 wrz .. 

śnia, \ 
4) zaprawiarki do nasion - od dnia I lutego do dnia 

31 maja i od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do narzędzi 
pomocniczych, Jak beczkowozy, beczki' do ~sporządza nia cie-
czy itp. ' . 

§ 2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad naro
dowych miast wyłączonych z województw) mogą w drodze 
zarządzeń w zależnośc i 'od potrzeb i warunków mi ejsco wych: 

1) wyłączać niektóre z aparatów wymienijtnych w § 1 
ust. 1 od obowiązku utrzymywania w stanie zdatnym 
do użytku, 

2) skracać lub przedłufać okresy, o których mowa w § l 
ust. L 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w tycie z dniem I stycznia 
1962 r. 

Minister Rolnictwa: w z. St. Gucwa 

376 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 31 piltdziernika 1961 r. 

w sprawi. trybu wydawania upował:nleil do wykonywania . czynności kontroli w zakrelle ochrony roślin uprawnych 
przed chorobamI, Izkod.n!kaml I chwastami. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, Izk.od
nikaml I c~wastam! (Dz. U. Nr lO, poz. 55) zarzqdza il .. 

, • co następuje: 
§ 1. Do wykonywania czynności wtmlenlonych wart. 17 

Ust. 1 ustawy z dni. 16 lutego 1961 r. o ochronie roślln 

uprawnych przed chorobami, szkodnikam! I chwastami (Dl. U. 
Nr lO, poz . . 55) uprawnieni Sql 

l) pracownicy właściwych do spraw ochrony roślin org ... 
nów administracji państwowej oru . 

2) zaopatrzeni w odpowiedni.~ upowahll.nlaf 
a) inni pracownicy Ministerstwa Rolnictwa l właścIwyell 

. do spraw rolnych organów prezydiów wojew6dzkich 
I powiatowy'ch rad narodowyc~ ~!, 

hl pracownicy Instytutu Ochrony Rośli n, 

c) pracownicy służby agronomicznej Centralnego Zw14Z
ku Kółek Rolniczych oraz woj ewódzkich I powiatO"' 
wych zwlqzków kółek rolniczych, 

d) przodownicy ochrony roślin powołani przez biura 
gromadzk.ich rad narodowych oraz właściwe do spraw 
rolnych organy prezydiów rad narodowych osiedll 
I prezydiów miejski5=h (dzielnicowych) rad narodo
wych. 

§ 2. 1. Upowafnlenla wydaj1\1 

l) pracownikom Ministerstwa Rolnictwa, Instytutu 'Ochrony: 
Ro~lin i Centralnego Związku Kółek Rolniczych - Mi
nister Rolnictwa, 
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