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Instytut Ochrony Ro lin – PIB 

Pozna  

Perspektywy rozwoju ochrony zbó  w Polsce po przyst pieniu 
do Unii Europejskiej 

Prospects of the cereal crops protection development in Poland 
after the accession to the European Union 

Synopsis. Ochrona ro lin jest wa nym elementem w produkcji zbó . Prawid owo wykonane zabiegi 

ochrony ro lin s  bezpieczne dla konsumentów i rodowiska, ograniczaj  straty plonu i zapewniaj  

zysk dla producenta. W pracy przedstawiono zmiany, jakie wyst pi y w ochronie zbó  po wst pieniu 

Polski do Unii Europejskiej oraz plany na dalsze lata, zgodne ze standardami unijnymi. 

S owa kluczowe: zbo a, agrofagi, straty plonu, ochrona ro lin, pestycydy, wymagania UE. 

Abstract. Plant protection is a very important element of the cereal production. Properly executed 

plant protection treatments are safe for consumers and the environment. They reduce yield losses and 

ensure a profit for the producer. The paper presents the plant protection changes after Polish accession 

to the European Union as well as the plans for the future in this field being in agreement with the EU 

standards.  
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Wst p 

Podstaw  produkcji ro linnej w Polsce s  zbo a, uprawiane na powierzchni 8353 tys. 

ha. Jest to najwa niejszy surowiec decyduj cy o bezpiecze stwie ywno ciowym kraju 

oraz o wielko ci dochodów w rolnictwie. W strukturze zasiewów dominuje pszenica, 

uprawiana na powierzchni 2112 tys. ha, zajmuj ca w produkcji 4 miejsce w Unii 

Europejskiej (UE-27) i 16 miejsce w wiecie. Pod wzgl dem powierzchni uprawy kolejne 

miejsca zajmuj  yto, uprawiane na powierzchni 1316 tys. ha, zajmuj ce w produkcji 2 

miejsce w UE-27 i 3 miejsce w wiecie, pszen yto na powierzchni 1260 tys. ha, j czmie  

na 1232 tys. ha, co daje 5 miejsce w UE-27 i 11 miejsce w produkcji wiatowej. Polsk  

specjalno ci  jest uprawa mieszanek zbo owych na ziarno, przeznaczone g ównie na 

samozaopatrzenie w pasze, które zajmuj  powierzchni  1505 tys. ha. Coraz wi ksze 

znaczenie ma uprawa kukurydzy zajmuj cej powierzchni  262 tys. ha. Ocieplanie si  

klimatu oraz wprowadzenie do produkcji nowych odmian sprawia, e obecnie kukurydza 

mo e by  uprawiana na terenie niemal ca ego kraju [Jaczewska-Kalicka 2007A; Rocznik... 

2008]. 

Po ród uprawianych zbó  pszenica i j czmie  s  gatunkami najwy ej plonuj cymi, ale 

jednocze nie najbardziej wra liwymi na wyst powanie agrofagów (chwastów, chorób i 

szkodników). Tote  aby uzyska  wysoki plon dobrej jako ci i bezpieczny dla konsumentów 
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nale y ogranicza  szkodliwo  agrofagów wszelkimi dost pnymi metodami. Jedn  z metod 

jest umiej tne stosowanie rodków ochrony ro lin, które dzia aj c w kompleksie z innymi 

metodami (agrotechniczn , hodowlan ) ograniczaj  rozwój agrofagów do poziomu, jaki nie 

powoduje strat ekonomicznych. Prawid owo prowadzona ochrona ro lin stabilizuje plony i 

w konsekwencji zbiory zbó , które z ró nych przyczyn wykazuj  du  zmienno  w 

poszczególnych latach [Jaczewska-Kalicka 2008]. Natomiast nowe przepisy unijne, 

wycofuj c wiele rodków ochrony ro lin oraz wprowadzaj c nowe, cz sto znacznie dro sze 

zamienniki, b d  wp ywa  na wzrost kosztów produkcji [Matyjaszczyk 2008]. 

Uwzgl dniaj c siln  konkurencj  cenow  ziarna zbó , zarówno na rynku europejskim, 

jak i na rynkach wiatowych, mo na przypuszcza , e wyprodukowanie wysokich plonów 

dobrej jako ci i jednoczesne osi gni cie zysków nie b dzie atwe. Celem pracy by a ocena, 

czy takie rozwi zanie jest mo liwe. 

Uwagi metodyczne  

W pracy przedstawiono zmiany w polityce Unii Europejskiej dotycz ce stosowania 

pestycydów w ochronie ro lin, w tym w ochronie zbó , które maj  najwi kszy udzia  w 

ogólnym bilansie ich zu ycia. Omówiono wyniki bada  prowadzonych w Instytucie 

Ochrony Ro lin – PIB, dotycz ce op acalno ci ochrony pszenicy ozimej. W analizie 

ekonomicznej pos u ono si  powszechnie stosowanymi wska nikami pokrycia i zwrotu 

kosztów oraz op acalno ci zabiegów [Mierzejewska 1985]. Uwzgl dniono opini  innych 

autorów dotycz cych tego tematu. Podstawowym ród em danych liczbowych by  Rocznik 

Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich [Rocznik… 2008].  

Wyniki bada  i ich omówienie 

Du y udzia  zbó  w p odozmianie, stanowi cy oko o 70% powierzchni gruntów 

ornych, stwarza korzystne warunki rozwoju dla wielu szkodliwych organizmów. W 

badaniach prowadzonych w Terenowej Stacji Do wiadczalnej Instytutu Ochrony Ro lin – 

PIB w Grodzisku Mazowieckim w latach 2002-2008 na pszenicy ozimej, która jest 

podstawowym gatunkiem uprawianych zbó , oceniano wyst powanie i nasilenie rozwoju 

grzybów patogenicznych, które s  sprawcami wielu chorób powoduj cych straty plonu oraz 

pogorszenie jego jako ci. Do najgro niejszych patogenów nale  rdza brunatna (Puccinia 

recondita), septoriozy li ci (Septaria spp.), brunatna plamisto  li ci (Pyrenophora tritici – 

repentis), m czniak prawdziwy (Blumeria graminis), fuzarioza li ci, k osów i podstawy 

d b a (Fusarium spp.) oraz  amliwo  podstawy d b a (Tapesia yallundae). W 

sprzyjaj cych dla rozwoju chorób warunkach straty plonu powodowane przez te gatunki 

mog  by  bardzo wysokie. W badanym okresie wynios y one od 8% w 2008 r. do 36% w 

2002 r. (silne wyst powanie rdzy brunatnej). W efekcie zastosowania zabiegów 

fungicydowych plon ziarna w obiektach chronionych wyniós  rednio 61,80 dt/ha (40,80-

79,24 dt/ha), a w obiektach bez ochrony 51,91 dt/ha (33,25-73,56 dt/ha). Wielko  plonu 

uratowanego, stanowi ca ró nic  plonu pomi dzy obiektami chronionymi i bez ochrony 

(kontrolnymi), wynios a rednio 9,89 dt/ha (5,68-13,48 dt/ha) a jego rednia warto  529 

PLN/ha (307-674 PLN/ha).  
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Wielko  plonu ziarna oraz zmienno  w poszczególnych latach jest wypadkow  

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, d ugotrwa a zima), b d  stymuluj c rozwój patogenów 

wp ywaj cych destrukcyjnie na plon. Koszty ochrony pszenicy przed rozwojem chorób 

grzybowych, obejmuj ce dwa zabiegi fungicydowe, wynios y rednio 294 PLN/ha (220-

357 PLN/ha). Nadwy ka warto ci produkcji uratowanej, b d ca ró nic  warto ci plonu 

uratowanego i kosztów ochrony, stanowi zysk dla producenta. W badanym okresie rednia 

warto  zysku wynios a 235 PLN/ha (82-396 PLN/ha). Wszystkie zabiegi fungicydowe 

by y op acalne, jednak w sposób bardzo zró nicowany w poszczególnych latach bada .  

Na wielko  zysku najwi kszy wp yw mia a cena zbytu ziarna pszenicy, wynosz ca 

rednio za 1 dt: w 2002 r. 50 PLN, w 2003 r. 54 PLN, w 2004 r. 50 PLN, w 2005 r. 42 

PLN, w 2006 r. 55 PLN, w 2007 r. 82 PLN i w 2008 r. 54 PLN. Ceny ziarna pszenicy by y 

do  wyrównane (oko o 50 PLN/dt) z wyj tkiem 2007 roku, który da  nadziej  

producentom na wy sze zyski.  

Wska nik op acalno ci zabiegów, okre laj cy jaki wzrost plonu (wyra ony w dt/ha) 

nale y uzyska  aby pokry  koszty zabiegów fungicydowych, wyniós  rednio 5,63 dt/ha 

(2,80-7,72). Wska nik ten maleje wraz ze wzrostem ceny zbytu ziarna. 

Wed ug Czy ewskiego [2007] na wiatowym rynku pszenicy, od roku 1997, mo na 

zauwa y  tendencj  spadkow  produkcji. Dotyczy to szczególnie Stanów Zjednoczonych, 

Kanady, Australii i Unii Europejskiej, czyli najwi kszych na wiecie eksporterów. W 1985 

r. ich udzia  w wiatowym eksporcie wynosi  95%, a po 10 latach wyniós  tylko 85%. 

Generalnie na wiatowym rynku obserwuje si  równie  obni anie cen pszenicy. 

Potwierdzaj  to tak e analizy i prognozy dotycz ce rynku zbó  zamieszczone w Biuletynie 

Informacyjnym ARR [Biuletyn... 2009]. 

Rynek rodków ochrony ro lin w Polsce 

Dane statystyczne odnosz ce si  do zaopatrzenia rolnictwa w rodki produkcji dotycz  

mi dzy innymi rodków ochrony ro lin ( .o.r.). Obejmuj  one ich sprzeda  przez 

przedsi biorstwa produkcyjne odbiorcom krajowym oraz import. Do roku 2004 badaniami 

sprzeda y obj te by y wybrane .o.r. (pestycydy), dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Lista tych rodków by a ustalana corocznie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW) po konsultacji z Pa stwow  Inspekcj  Ochrony Ro lin i Nasiennictwa (PIORiN), 

a wybór by  uzasadniony znaczeniem gospodarczym i wielko ci  sprzeda y danych 

pestycydów [Rocznik… 2008].  

Od 2005 roku, po wej ciu Polski do Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami 

EUROSTAT-u badane s  wszystkie .o.r. dopuszczone do obrotu w naszym kraju.  

Jak ilustruje tabela 1, poda  pestycydów w latach poprzedzaj cych wej cie Polski do 

UE (2002–2004) wynios a ogó em 24632 tys. ton masy towarowej. Pierwsze miejsce 

zajmowa y rodki chwastobójcze (herbicydy), nast pne preparaty grzybobójcze 

(fungicydy), regulatory wzrostu oraz rodki owadobójcze (insektycydy).  

Po akcesji do UE poda  pestycydów w latach 2005-2007 wzros a ogó em o ponad 

70%, do 42051 tys. ton masy towarowej. Wzrost poda y w grupie herbicydów wyniós  

91,4%, w grupie fungicydów 39,7%, a w grupie insektycydów 28,4%. Na 1 hektar gruntów 

ornych, cznie z sadami, przed wej ciem do UE (2002-2004) przypada o 0,72 kg 
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substancji aktywnej (s.a.), a po wej ciu do UE (2005-2007) odnotowano wzrost o 80%, do 

1,30 kg s.a. na hektar. 

Tabela 1. Poda  pestycydów w Polsce przed i po wej ciu do Unii Europejskiej 

Table 1. Supply of pesticides before and after the Polish accession to the European Union 

Pestycydy Przed integracj , lata 

2002-2004 

Po integracji, lata 

2005-2007 

Sprzeda  ogólnopolska w masie towarowej, t 

Ogó em 

Owadobójcze 

Grzybobójcze i zaprawy nasienne 

Chwastobójcze i hormonalne 

Regulatory wzrostu 

Gryzoniobójcze 

Pozosta e 

24632 

1490 

7281 

13215 

1852 

104 

690 

42051 

1913 

10174 

25291 

2272 

162 

2239 

U ycie substancji aktywnej, kg/ha 

Ogó em na 1 ha gruntów ornych 

( cznie z sadami) 

 

0,72 

 

1,30 

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Rocznik... 2008]. 

W „Zaleceniach ochrony ro lin na lata 2008/2009”, dotycz cych zwalczania chorób, 

szkodników i chwastów, opracowanych przez Instytut Ochrony Ro lin – PIB w Poznaniu, 

znajduje si  ogó em 1144 pestycydów. Do ochrony zbó  podstawowych oraz kukurydzy 

zaleca si  w tym sezonie wegetacyjnym 352 z nich, to jest 30,8% ogólnej liczby 

pestycydów. W tej liczbie najwi ksz  grup  stanowi  herbicydy (150, 47,8%), fungicydy 

(75, 35,4%) oraz insektycydy (38, 27,4%). Z zalecanych zapraw nasiennych, w liczbie 67, 

a  42 (62,70%) stanowi  zaprawy przeznaczone dla zbó  (tab. 2). Oznacza to, e udzia  

zbó  w ogólnym bilansie .o.r. jest najwi kszy [Zalecenia… 2008].  

Tabela 2. Liczba rodków ochrony ro lin zaliczanych do ochrony zbó  w sezonie wegetacyjnym 2008/2009 

Table 2. Number of recommended crop-protection preparations for cereal protection in the growing season 

2008/2009 

Zbo a podstawowe i kukurydza 

Pestycydy 
Ogó em 

rodzajów rodzajów 
udzia  w liczbie ogó em, 

% 

Ogó em 

Herbicydy 

Fungicydy 

Insektycydy 

Zaprawy nasienne 

Pozosta e 

1144 

314 

212 

140 

67 

411 

352 

150 

75 

38 

42 

47 

30,8 

47,8 

35,4 

27,4 

62,7 

11,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: [Zalecenia…2008] 

Podstawowym aktem prawnym dotycz cym ochrony ro lin w Polsce jest ustawa o 

ochronie ro lin, uchwalona 18 grudnia 2003 roku, uwzgl dniaj ca wymagania unijne. 
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Natomiast obowi zuj cym w Unii Europejskiej aktem prawnym jest dyrektywa 91/414, 

której dewiz  jest: „Ochrona zdrowia ludzi i zwierz t, jak równie  rodowiska, ma 

pierwsze stwo przed popraw  poziomu produkcji rolniczej”. Oznacza to, e skuteczno  

.o.r. w zwalczaniu agrofagów nie ma znaczenia, je li dany rodek nie jest przyjazny dla 

rodowiska naturalnego cz owieka. Realizacja tego aktu odbywa si  przez przegl d 

wszystkich substancji aktywnych .o.r. pod k tem ich wp ywu na zdrowie ludzi i zwierz t 

oraz na rodowisko. Wszystkie substancje aktywne budz ce w tpliwo ci s  wycofywane ze 

stosowania. Obowi zek wykazania, e dana s.a. nie stanowi zagro enia, spoczywa na 

producencie, który zamierza sprzedawa  preparaty zawieraj ce t  substancj . Wysokie 

koszty zwi zane z t  procedur  mog  zniech ci  producenta, szczególnie przy niewielkim 

zapotrzebowaniu na dany rodek ochrony ro lin. Pozytywnym aspektem tego przegl du jest 

wy czenia .o.r. niebezpiecznych dla rodowiska. Mo e to jednak prowadzi  do 

zmniejszenia ró norodno ci s.a. i powstawania odporno ci zwalczanych organizmów. 

Wycofanie wielu substancji aktywnych w Unii Europejskiej ogranicza równie  mo liwo  

ich stosowania w Polsce. W ka dym roku, po wej ciu do UE, MRiRW wydaje wi cej 

decyzji o wycofaniu .o.r. z rynku ni  nowych rejestracji. rodki ochrony ro lin s  

rejestrowane na 10 lat. Po tym okresie producent mo e wyst pi  o re-rejestracj , ponosz c 

wszystkie zwi zane z tym koszty. Wielu producentów, chc c zmniejszy  te koszty, 

ogranicza zakres ich stosowania. Wycofane .o.r. mog  by  zast pione przez inne 

preparaty, s  one jednak produktami dro szymi, cz sto kilkakrotnie, co wp ywa na wzrost 

kosztów produkcji niekorzystny dla producenta [Matyjaszczyk 2008]. 

Podsumowanie  

Dotychczas g ówny nacisk w produkcji zbó , zarówno w Polsce, jak i w pozosta ych 

krajach Unii Europejskiej, k adziono na uzyskanie wysokich plonów i zbiorów, mniej 

uwagi zwracaj c na jako  i bezpiecze stwo dla konsumentów uzyskanego ziarna. Zu ycie 

pestycydów w ochronie zbó  w Polsce, w porównaniu z rozwini tymi krajami UE, jest 

niskie i je li s  one stosowane zgodnie z zaleceniami Dobrej Praktyki Ochrony Ro lin nie 

powinno stanowi  zagro enia [Jaczewska-Kalicka 2007B].  

Mimo to nale y szuka  nowych, skuteczniejszych rozwi za  w ochronie zbó . Korbas 

i Pruszy ski [2008] przedstawiaj  skuteczniejsz , integrowan  metod  ochrony pszenicy, 

która czy metody biologiczne, biotechniczne, chemiczne, fizyczne, uprawowe i 

hodowlane, przy których wykorzystanie chemicznych .o.r. ogranicza si  do niezb dnego 

minimum i tylko do celu ograniczenia rozwoju organizmów szkodliwych, które mog yby 

spowodowa  straty ekonomiczne. Natomiast brak zabiegu, je li ma on uzasadnienie w 

nasileniu wyst pienia agrofaga, jest strat  nak adów na prowadzenie uprawy. Wed ug 

wspomnianych autorów oparcie ochrony upraw na zasadach integracji jest podstawowym 

kierunkiem rozwoju ochrony ro lin. 

Obowi zkiem Instytutu Ochrony Ro lin – PIB (IOR-PIB) jest tworzenie podstaw 

ochrony ro lin w Polsce przez badania naukowe oraz opracowywanie i sta  modernizacj  

programów ochrony poszczególnych gatunków ro lin uprawnych, gwarantuj cych wysok  

skuteczno  zabiegów, bezpiecze stwo dla wykonawców, konsumentów i rodowiska 

naturalnego oraz op acalno  ekonomiczn  [Sosnowska i Mrówczy ski 2008]. Dzia ania te 

IOR-PIB prowadzi poprzez realizacj  Programu Wieloletniego pt. „Ochrona ro lin 

uprawnych z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa ywno ci oraz ograniczania strat w plonach i 
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zagro e  dla zdrowia ludzi, zwierz t domowych i rodowiska”, ustanowionego przez Rad  

Ministrów w dniu 5 pa dziernika 2005 roku. Zadaniem tego programu jest opracowanie 

podstaw naukowych dla dzia alno ci „s u b pa stwowych”. 

W planach naukowych IOR-PIB na najbli sze lata uwzgl dniane s  wszystkie aspekty 

ochrony ro lin w uprawach rolniczych, w tym mi dzy innymi biologia, ekologia i 

szkodliwo  agrofagów, warunki fizjograficznego wyst powania wa nych gospodarczo 

agrofagów oraz opracowanie metod ich rejestracji i sygnalizacji, szacowanie strat w plonie 

powodowanych przez agrofagi oraz ocena efektów ekonomicznych wykonywanych 

zabiegów ochrony ro lin. W zakresie stosowania .o.r. planuje si  opracowanie 

bezpiecznych technik zwalczania agrofagów, okre lenie wp ywu stosowania .o.r. na 

agrocenozy oraz sposobów zapobiegania szkodliwym skutkom chemizacji w rolnictwie. 

Wa na, z punktu widzenia bezpiecze stwa ywno ci, jest kontrola pozosta o ci .o.r. w 

p odach rolnych i w wodzie, kontrola jako ci stosowanych .o.r., opracowanie metod oceny 

ska e  rodowiska pestycydami i sposobów ich usuwania, badanie zagro e  we wszystkich 

obszarach zwi zanych ze .o.r. oraz okre lenie ryzyka dla ludzi i rodowiska przez 

stosowanie „wska ników ryzyka pestycydowego”.  

Ponadto IOR-PIB w najbli szym czasie uruchomi laboratorium i szklarni  do bada  

organizmów kwarantannowych. B dzie to jedyne w Polsce tego typu laboratorium 

spe niaj ce warunki do prowadzenia tego rodzaju bada . 
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