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Pozna

Powi zania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbó  w Polsce 
uwzgl dniaj ce wymagania fitosanitarne Unii Europejskiej 

Linkages of grain prices with cereal protection costs in Poland 
with regard to phytosanitary requirements in the European 
Union

Synopsis. Na wiatowych rynkach zbó , w tym szczególnie w Unii Europejskiej, coraz wi ksze

znaczenie ma jako  ziarna oferowanego do sprzeda y. Wysoki plon dobrej jako ci, mo na uzyska

poprzez umiej tne stosowanie rodków ochrony ro lin. Celem pracy by o okre lenie wysoko ci

kosztów ochrony i op acalno ci zwalczania organizmów szkodliwych. cis e do wiadczenia 

poletkowe prowadzono na pszenicy ozimej uprawianej w centralnej Polsce w latach 2004-2009. W 

badanym okresie najbardziej stabilne by y koszty ochrony. Bardzo zró nicowany by  plon ziarna, 

zale ny cz sto od warunków pogodowych. Stwierdzono, e koszty mia y wp yw na wielko  plonu, 

natomiast nie mia y wi kszego wp ywu na wysoko  cen ziarna zbó . Powodowa o to niestabilno

zysków dla producentów. 

S owa kluczowe: zbo a, koszty ochrony ro lin, ceny ziarna, op acalno .

Abstract. An increasing importance of grain quality in the world cereal markets, especially in the 

European Union,  is observed. An appropriate application of pesticides enables to obtain a high yield 

of good quality. The aim of the study was an estimation of plant protection costs and of the 

profitability of pests control. A field experiment was conducted in central part of Poland in 2004-

2009. The costs of plant protection in this period were stable. A close relation of costs and yields was 

stated. However, the costs of plant protection did not influence the grain prices. This resulted in 

unstable profits for producers. 

Key words: cereals, plant protection, price of grain, profitability. 

Wst p

Akcesja Polski do Unii Europejskiej (UE) by a poprzedzona d ugim okresem 

dostosowania ka dej ga zi naszej gospodarki do standardów unijnych. Przed rolnictwem 

stan o trudne zadanie sprostania tym wymaganiom, zwa ywszy, e by  to dzia  najbardziej 

zaniedbany i wymagaj cy kosztownych procesów transformacji. Istotnie zmieni y si

warunki ekonomiczne rozwoju gospodarstw rolnych tworzone przez mechanizmy Wspólnej 

Polityki Rolnej. Specyfik  rolnictwa wi kszo ci krajów UE, w tym równie  Polski, jest 

du e zró nicowanie poziomu ekonomicznego gospodarstw rolnych. Mo liwo  ich 
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rozwoju coraz mniej zale y od warunków wewn trznych, a coraz bardziej od ogólnej 

koniunktury gospodarczej. Jak podaje Zegar [2009] wska niki cen produktów rolnych, w 

tym g ównie ro linnych, by y i s  ni sze od dynamiki rodków produkcji dla rolnictwa oraz 

wska ników inflacji w Polsce. 

Zdaniem Jerzaka [2009], w warunkach zmian Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz 

powszechnej globalizacji i wzrostu konkurencji na rynku, prowadzenie dzia alno ci w 

agrobiznesie obarczone jest wieloma ryzykami. Zwi kszaj ca si  konkurencja na rynku 

towarów rolnych wymusza uwzgl dnianie w strategii dzia ania gospodarstw ró nych 

sposobów zarz dzania ryzykiem, zw aszcza ryzykiem cenowym, decyduj cym w g ównej 

mierze o op acalno ci produkcji. Dotyczy to mi dzy innymi ubezpiecze  od zdarze

katastroficznych oraz wiarygodnie wykreowanej ceny na gie dzie krajowej, bez potrzeby 

odwo ywania si  do gie d zagranicznych, których ceny nie zawsze odzwierciedlaj

sytuacj  na rynku polskim. Wed ug Rembezy [2009] ceny produktów rolnych, zw aszcza 

zbó , podlega y w minionych latach znacznym wahaniom. Wysokie ceny zbó  notowano w 

2007 r., natomiast w 2005 r. kszta towa y si  one na szczególnie niskim poziomie. Wraz z 

akcesj  do UE Polska przyj a obowi zuj ce przepisy dotycz ce stosowania rodków 

ochrony ro lin. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie w UE jest Dyrektywa 

91/414, która brzmi: „Ochrona ludzi i zwierz t, jak równie rodowiska, ma pierwsze stwo 

przed popraw  poziomu produkcji rolniczej”. Oznacza to, e bez wzgl du na skuteczno

rodka ochrony ro lin w zwalczaniu okre lonego agrofaga, je li rodek nie jest przyjazny 

rodowisku naturalnemu cz owieka, nie b dzie dopuszczony do obrotu i stosowania. 

[Matyjaszczyk 2007]. Ochrona ro lin nie jest czynnikiem plonotwórczym. Jej 

podstawowym zadaniem jest utrzymanie optymalnych mo liwo ci plonowania danej 

uprawy, zgodnie z jej potencja em biologicznym oraz warunkami rodowiskowymi i 

agrotechnicznymi. 

Celem pracy by a ocena ekonomicznej efektywno ci stosowania rodków ochrony 

ro lin w uprawie zbó , zgodnie z wymaganiami UE, w warunkach zró nicowania cen zbytu 

ziarna w poszczególnych latach bada .

Metody bada

W Instytucie Ochrony Ro lin – PIB w Poznaniu od wielu lat prowadzony jest, w 

ramach dzia alno ci statutowej, monitoring op acalno ci chemicznej ochrony 

podstawowych upraw rolniczych. 

W pracy przedstawiono, na przyk adzie wybranych gatunków zbó , relacje pomi dzy

kosztami ochrony ro lin i cenami zbytu ziarna po akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

W pierwszej cz ci przedstawiono wyniki bada  szczegó owych, w których g ównym 

obiektem by a pszenica ozima. Zajmuje ona po ród uprawianych gatunków zbó

najwi kszy area  i wydaje najwy sze plony ziarna. Jednocze nie jest to gatunek najbardziej 

podatny na wyst puj ce agrofagi. cis e do wiadczenia poletkowe prowadzono w 

Terenowej Stacji Do wiadczalnej Instytutu Ochrony Ro lin – PIB w Grodzisku 

Mazowieckim, na polach Rolniczego Zak adu Do wiadczalnego SGGW Chylice, woj. 

mazowieckie (IV centralny rejon uprawy zbó ) pod kierownictwem pierwszego z autorów. 

W celu ograniczenia rozwoju chorób stosowano dwa zabiegi fungicydowe w terminach: 

BBCH 30-31 w fazie strzelania w d b o i BBCH 51-55 w fazie k oszenia. Stosowane 

fungicydy pochodzi y z ró nych grup chemicznych: triazole, benzymidazole, morfoliny, 
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oksozoliny, strobiluriny i wykazywa y wysok  skuteczno  zwalczania wyst puj cych 

grzybów patogenicznych. Kontrol  stanowi y obiekty bez ochrony chemicznej. 

Po zbiorze plonu wyniki opracowano statystycznie metod  analizy wariancji, 

oceniaj c ró nice testem Duncana na poziomie istotno ci  0,05. W analizie ekonomicznej 

oceniano, w ka dym roku bada , plonowanie pszenicy ozimej w obiektach chronionych i 

kontrolnych, koszty zabiegów fungicydowych oraz efekt zwalczania chorób grzybowych 

pszenicy ozimej wyra ony w dt/ha  i  z /ha [Jaczewska-Kalicka i Krasi ski 2009]. 

W drugiej cz ci przedstawiono wyniki monitoringu kosztów ochrony zbó . Celem 

prowadzonych prac by o wskazanie poziomu op acalno ci stosowania rodków ochrony 

ro lin przy rednich poziomach plonowania ro lin, przewidywanych stratach w plonie oraz 

cenach sprzeda y p odów rolnych, z uwzgl dnieniem metod ochrony ro lin stosowanych w 

praktyce. Koszty zastosowanych rodków ochrony ro lin obliczano na podstawie 

zalecanych przez Instytut Ochrony Ro lin dawek rodków ochrony ro lin na powierzchni

1 ha plantacji oraz redniej ceny rodków ochrony ro lin za 1 kg lub 1 l preparatu 

wyst puj cej na rynku. Dane dotycz ce liczby stosowanych zabiegów opracowano na 

podstawie informacji z ankiet zebranych przez pracowników Terenowych Stacji 

Do wiadczalnych Instytutu Ochrony Ro lin oraz O rodków Doradztwa Rolniczego. 

Tematem ankiet by y zagadnienia zwi zane ze stosowaniem chemicznej ochrony ro lin. Z 

uwagi na du e zró nicowani danych dotycz cych liczby wykonywanych zabiegów w 

obliczeniach pos u ono si redni  liczb  wykonywanych zabiegów na poszczególnych 

uprawach (rys. 5). Op acalno  chemicznych zabiegów ochrony ro lin wyra ono za 

pomoc  wska nika Q, który ocenia koszty ochrony upraw na tle warto ci chronionego 

plonu. Okre la on stosunek kosztów zabiegów ochrony ro lin do warto ci plonu i jest 

wyra ony w %. Je eli wska nik Q przekracza 10%, to znaczy, e zabiegi zbyt mocno 

obci aj  koszty produkcji. 

Wyniki bada

W ka dym sezonie wegetacyjnym istotn  rol  odgrywa y warunki pogodowe, 

wp ywaj c zarówno na rozwój ro lin i wielko  plonu, jak i na wyst powanie i szkodliwo

licznych agrofagów, w tym grzybów patogenicznych, które s  sprawcami wielu gro nych 

chorób powoduj cych wysokie straty plonu i pogorszenie jego jako ci. W przypadku ich 

wyst pienia chemiczne zabiegi ochrony ro lin stanowi  racjonalne zabezpieczenie 

wcze niej poniesionych kosztów. Zatem ochrona ro lin jest czynnikiem stabilizuj cym 

plony poprzez ograniczenie wyst powania agrofagów do poziomu, jaki nie powoduje strat 

plonu istotnych ekonomicznie.  

W do wiadczeniach poletkowych prowadzonych w Terenowej Stacji Do wiadczalnej 

Instytutu Ochrony Ro lin – PIB w latach 2004-2009 na pszenicy ozimej, uprawianej po 

przedplonach zbo owych, we wszystkich obiektach chronionych fungicydami plon ziarna 

by  wy szy ni  w kontroli. W porównywalnych warunkach siedliskowych i 

agrotechnicznych najwy szy plon uzyskano w 2008 r., mianowicie 79,24 dt/ha w obiektach 

chronionych i 73,56 dt/ha w kontroli. By  to rok optymalny dla rozwoju ro lin. Najni szy

plon notowano w 2006 r., w którym wyst pi a susza. By o to 40,80 dt/ha w obiektach 

chronionych i 33,25 dt/ha w kontroli (rys. 1). 
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Rys. 1 Plonowanie pszenicy ozimej w obiektach chronionych i kontrolnych w do wiadczeniach prowadzonych w 

Instytucie Ochrony Ro lin w latach 2004-2005 

Fig.1 Crops of winter wheat on fungicide treated and untreated experimental plots at Institute of Plant Protection 

in the years 2004-2009 

ród o: obliczenia na podstawie bada  w asnych.
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Rys. 2.  Koszty ochrony pszenicy ozimej fungicydami w celu ograniczenia rozwoju chorób grzybowych w latach 

2004-2009, z /ha i ekwiwalent dt/ha 

Fig. 2. Cost of the winter wheat protection aimed at reduction of fungal diseases development in the years 2004-

2009, PLN/hectare and equivalent dt/hectare 

ród o: obliczenia na podstawie bada  w asnych.

Ró nica plonu pomi dzy obiektami chronionymi a obiektami kontrolnymi (bez 

ochrony chemicznej) by a podstaw  do oceny op acalno ci stosowania zabiegów 

ochronnych i obliczenia zysku dla producenta. W badanym okresie plon ziarna w obiektach 
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chronionych chemicznie by  wy szy odpowiednio o 12,58 dt/ha  (o warto ci 629,00 z ) w 

2004 r., o 13,23 dt/ha  (555,66 z ) w 2005 r., o 7,55 dt/ha  (415,25 z ) w 2006 r., o 7,60 

dt/ha  (627,00 z ) w 2007 r., o 5,68 dt/ha  (306,72 z ) w 2008 r. i o 11,84 dt/ha  (568,32 z )

w 2009 r. 

Zmienno  plonowania pszenicy ozimej w poszczególnych latach bada  jest 

wypadkow  wzajemnych relacji wielu czynników, które wspó dzia aj  ze sob  w ci gu

ca ego okresu wegetacji ro lin. Wyra nie zaznaczy  si  tu czynnik pogodowy, wp ywaj c

bezpo rednio na ograniczenie plonu (susza w 2006 r.), b d  stymuluj c rozwój patogenów 

wp ywaj cych destrukcyjnie na plon (lata 2004, 2005, 2009). Natomiast ko cowy efekt 

ekonomiczny, wyra ony jako zysk dla producenta, zale y od kosztów poniesionych na 

ochron , warto ci plonu uratowanego oraz ceny zbytu ziarna w danym roku. W badanym 

okresie ceny zbytu 1 dt ziarna pszenicy wynios y odpowiednio: 50 z  w 2004 r., 42 z  w 

2005 r., 55 z  w 2006 r., 82 z  w 2007 r., 54 z  w 2008 r. i 48 z  w 2009 r. [Rocznik… 

2009]. 

Ceny zbytu ziarna pszenicy stanowi y podstaw  osi gni cia zysku. Dla ca ego okresu 

bada  zysk wyniós rednio 250 z /ha. W poszczególnych latach by  bardzo zró nicowany, 

wynosz c z hektara odpowiednio 289 z  w 2004 r., 231 z  w 2005 r., 195 z  w 2006 r., 396 

z  w 2007 r., 82 z  w 2008 r. i 307 z  w 2009 r. (rys. 3). 
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Rys. 3. Efekt ekonomiczny zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2004-2009 

Fig. 3. Economic effect of fungal disease control on winter wheat in the years 2004-2009 

ród o: obliczenia na podstawie bada  w asnych.

Koszt dwukrotnego zabiegu chemicznego, z zastosowaniem fungicydów w celu 

ograniczenia rozwoju chorób grzybowych pszenicy ozimej, wyniós rednio w 6 latach 

bada  267 z /ha. Najwy szy koszt ochrony 1 ha pszenicy ozimej, notowany w 2004 r., 

wyniós  340 z , a najni szy, w 2005 r. 220 z . Koszty stosowania fungicydów wykaza y

niewielk  tendencj  spadkow , mieszcz c si  w przedziale od 340 z /ha w 2004 r. do 220 

z /ha w 2006 r. Koszty te wyra one ekwiwalentem plonu maj  nieco inny rozk ad,

uzale niony od ceny zbytu ziarna w danym roku i wynosz  6,18 dt/ha w 2004 r., 7,73 dt/ha 

w 2005 r., 4,00 dt/ha w 2006 r., 2,80 dt/ha w 2007 r., 4,16 dt/ha w 2008 r. i 5,45 dt/ha w 
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2009 r. rednio w ca ym okresie koszty stanowi y ekwiwalent 5,05 dt/ha ziarna pszenicy, 

co oznacza o 8,6% wielko ci plonu chronionego (od 10,2% w 2004 r. do 4,3% w 2007 r.). 

W zwi zku z tendencj  spadkow  cen ziarna pszenicy coraz wi ksz  cz  plonu 

kosztowa a jego ochrona (rys. 2). 
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Rys. 4. Ceny zbó  w latach 2004-2009 

Fig. 4. Grain prices in 2004-2009 

ród o: obliczenia na podstawie bada  w asnych.
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Rys. 5 Koszty ochrony zbó   w latach 2004-2005 

Fig. 5 Costs of cereals protection in 2004-2005 

ród o: obliczenia na podstawie bada  w asnych.

Poniewa  ceny zbytu ziarna s  równie nieprzewidywalne jak warunki pogodowe w 

danym sezonie wegetacyjnym, nale y wykorzysta  wszelkie mo liwo ci, jakimi dysponuje 

producent, aby osi gn  jak najwi kszy zysk. S  to mi dzy innymi: odpowiedni dobór 
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odmiany do stanowiska, terminowe wykonywanie prac, korzystanie z sygnalizacji zagro e

przez agrofagi oraz prowadzenie rachunku ekonomicznego [Augusty ska-Grzymek 2010; 

Jaczewska-Kalicka 2009; Jaczewska-Kalicka i Krasi ski 2009].

Podstawowymi informacjami potrzebnymi do wyznaczenia wska ników op acalno ci

chemicznej ochrony upraw s  ceny ziarna zbó  (rys. 4) oraz obliczone koszty rodków 

ochrony ro lin stosowanych do ochrony upraw (rys. 5).  

Z przeprowadzonych analiz rynku zbó  wynika, e ceny 1 dt pszenicy i j czmienia 

jarego ulega y du ym wahaniom, natomiast cena 1 dt ziarna kukurydzy od 2005 roku 

systematycznie ros a od 36 do 85 z . Koszty ochrony monitorowanych zbó  by y wyra nie 

zró nicowane. W ca ym badanym okresie najwy sze koszty by y zwi zane z ochron

pszenicy, od 197 z /ha (w 2007 roku) do 465 z /ha (w 2005 roku), rednio 289 z /ha. 

Najni sze koszty ochrony by y zwi zane z upraw  j czmienia jarego i wynosi y od 112 

z /ha (w 2009 roku) do 230 z /ha (w 2005 roku), rednio 156 z /ha. Koszty ochrony 

kukurydzy mie ci y si  w przedziale od 130 z /ha (w 2007 roku) do 262 z /ha (w 2005 

roku), rednio 186 z /ha. Przeprowadzone obliczenia wska nika Q wykaza y, e lata 2004 i 

2005 by y najmniej korzystne dla ekonomicznych relacji pomi dzy warto ci  plonu a 

poniesionymi kosztami zwi zanymi z ochron  zbó . We wszystkich rozpatrywanych 

przypadkach warto  wska nika Q przekracza a lub by a równa 10%. Od roku 2007 relacje 

te we wszystkich monitorowanych uprawach zbó  uleg y wyra nej poprawie. W ca ym 

rozpatrywanym okresie najlepsze relacje pomi dzy warto ci  uzyskiwanego plonu a 

kosztami zwi zanymi z ochron  ro lin zachowane zosta y w przypadku uprawy kukurydzy 

(rys. 6) 
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Rys. 6. Op acalno  chemicznych zabiegów ochrony ro lin wyra ono za pomoc  wska nika Q 

Fig.. 6 . Profitability of chemical control expressed in terms of index Q 

ród o: obliczenia na podstawie bada  w asnych.
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Podsumowanie

Krótki okres, jaki up yn  od akcesji Polski do Unii Europejskiej, nie upowa nia do 

uogólnie , ale mo e budzi  refleksje dotycz ce zwi zanych z tym oczekiwa  i ich 

realizacji. Wizja pe nej stabilizacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej nie zawsze znajduje 

potwierdzenie. Opinie dotycz ce sytuacji na polskim rynku rolnym s  ró ne. W odniesieniu 

do rynku zbó  Kosewska i Rodkiewicz [2009] zauwa aj  pozytywne zmiany dla polskich 

producentów i handlowców dotycz ce bezc owego dost pu do rynków krajów UE, co 

umo liwia dynamiczny wzrost eksportu, zw aszcza produktów wysoko przetworzonych. 

Da o to impuls do wzrostu produkcji i rozwoju polskich firm dzia aj cych w tym sektorze. 

Jak podaje Seremak-Bulge [2009] dla funkcjonowania rynków ywno ciowych oraz ich 

zrównowa enia w d u szym okresie wa ne s  zmiany cen produktów rolnych i ich relacje 

do cen rodków produkcji, gdy  determinuj  one op acalno  produkcji rolniczej. W 

okresie 2000-2009 zmiany te nie by y korzystne dla rolników, bowiem koszty rodków 

produkcji wzros y o 65%, natomiast ceny produktów rolnych o nieca e 53%. W latach 

2004-2008 najbardziej zdro a y nawozy mineralne (ponad 82%). Wzrost cen pozosta ych 

rodków produkcji, w tym przede wszystkim rodków ochrony ro lin, których zu ycie 

wzros o od 0,7 kg/ha substancji aktywnej w 2004 r. do 1,8 kg/ha w 2009 r. [Zalewski 

2009], by  znacznie ni szy.

Szybszy wzrost cen rodków produkcji ni  cen surowców rolniczych jest istotn

przyczyn  niewydolno ci dochodowej wielu gospodarstw rolnych. Zmienno  ta nie ma 

bezpo redniego zwi zku z inflacj  i cenami rodków produkcji, lecz jest efektem waha

zbiorów i poda y. Zmienno ci cen nie uda o si  zmniejszy  po akcesji do Unii 

Europejskiej. Równie  w prognozach na 2010 r. przewiduje si  dalszy spadek cen zbó

[Krzemi ski 2009]. W ocenie Kowalskiego [2009] rolnictwo jest najs abszym partnerem na 

rynku. Sytuacja ekonomiczna rolnictwa zale y przede wszystkim od ogólnej koniunktury 

gospodarczej, a decyduj ce znaczenie ma popyt finalny na produkty rolne i ywno ciowe. 

Obecny i przysz y popyt na surowce rolnicze jest mniejszy od potencja u produkcyjnego i 

mo e by  zaspokojony z area u u ytków rolnych ograniczonego o 15%, przy zatrudnieniu 

ni szym o 14%. Natomiast dalsze dzia ania powinny zmierza  w kierunku wzrostu 

nak adów na nowoczesne technologie i popraw  efektywno ci gospodarowania. 

Nowoczesne technologie musz  uwzgl dnia  wymagania w zakresie „jako ci

zdrowotnej” ziarna przeznaczonego na cele konsumpcyjne i paszowe. Wymagania te 

dotycz : zawarto ci metali ci kich i obecno ci mikotoksyn (Rozporz dzenie Komisji 

(WE) nr 1881/2006), najwy szych dopuszczalnych pozosta o ci (NDP) rodków ochrony 

ro lin w ziarnie zbó  (Rozporz dzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego) oraz 

poziomu radioaktywnego ska enia zbó  (Rozporz dzenie Rady (WE) nr 733/2008).  

Odpowiedzialno  za spe nienie tych wymaga  ponosi „wprowadzaj cy na rynek” 

[Rothkaehl 2009]. Bez prawid owo prowadzonej ochrony ro lin niemo liwe by oby 

spe nienie tych warunków. 

Ochrona ro lin jest jednym z najtrudniejszych elementów produkcji ro linnej. 

Niew a ciwe rozpoznanie zagro enia spowodowanego wyst pieniem agrofaga i b dne 

decyzje co do jego zwalczania mog  powodowa  nie tylko dotkliwe skutki ekonomiczne o 

znaczeniu dora nym, ale mog  mie  istotny wp yw na zdrowie konsumentów i rodowisko 

przyrodnicze [Wolny i Jaworski 2009]. Tote  konieczne jest cis e wspó dzia anie w tym 

zakresie placówek naukowych, s u b doradczych oraz producentów. 
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