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Synopsis. rodki ochrony ro lin wyró niaj  si  na tle innych rodków produkcji dla rolnictwa 
niewielk  dynamik  cen. W artykule analizowano wyst powanie oraz wielko  i rozk ad sezonowych 
waha  cen rodków ochrony ro lin w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z uwagi na dost pno  
danych badano ceny rodków ochrony ro lin w Polsce, Francji, Irlandii i Grecji. Analiz  waha  
sezonowych przeprowadzono metod  dekompozycji sezonowej. Przeprowadzone badania nie 
wskazuj  jednoznacznie na wyst powanie sezonowo ci cen rodków ochrony ro lin na analizowanych 
rynkach. Sezonowo  cen rodków ochrony ro lin obserwowano jedynie na rynku w Polsce i we 
Francji, przy czym amplituda waha  sezonowych by a niewielka. Sezonowe wzrosty cen 
obserwowano w przypadku rynku polskiego od marca do czerwca, czyli w okresie zwi kszonego 
popytu na rodki ochrony ro lin. W drugiej po owie roku ceny zazwyczaj mala y. Wielko  oraz 
rozk ad sezonowych zmian cen na rynku francuskim by y podobne. 

S owa kluczowe: rodki ochrony ro lin, ceny, sezonowo , Unia Europejska 

Abstract. Plant protection products stand out from other means of production for agriculture with 
little price dynamics. The article presents the occurrence and the size of seasonal fluctuations in plant 
protection product prices in selected EU countries. Due to the availability of data, the prices of plant 
protection products in Poland, France, Ireland and Greece were analyzed. Seasonal variation analysis 
was performed using the seasonal decomposition method. The study does not point to a clear 
seasonality in the prices of plant protection products on the markets analyzed. The seasonality of plant 
protection products prices was observed only on the Polish and French markets, while the variations 
in seasonal fluctuations were small. Seasonal price increases were observed for the Polish market 
from March to June, during the period of increased demand for plant protection products. In the 
second half of the year, prices generally declined. Seasonal price changes on the French market were 
similar. 
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Wst p 

rodki ochrony ro lin nale  do najwa niejszych rodków do produkcji rolniczej. Ich 
stosowanie w skuteczny sposób zapobiega zagro eniom plonowania ro lin uprawnych 
powodowanych przez agrofagi. Jak podkre la Golinowska (2009) rodki ochrony ro lin nie 
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nale  do czynników plonotwórczych, ale chroni  plon powoduj c zwi kszenie 
efektywno ci innych nak adów w produkcji rolnej. Urban (2014) zauwa a, e 
charakterystyczn  cech  wspó czesnego rolnictwa jest wysokie zu ycie chemicznych 
rodków produkcji, w tym rodków ochrony ro lin. Wed ug Malinowskiej i in. (2015) 

w obecnym stanie rolnictwa stosowania rodków ochrony ro lin nie da si  unikn . Szacuje 
si , e bez zastosowania rodków ochrony ro lin straty w plonach owoców z powodu 
szkodliwego dzia ania agrofagów wynios yby nawet 78%, a w plonach warzyw i zbó  
odpowiednio 54 i 32% (Cai, 2008). 

Istotne z punktu widzenia tematu pracy jest zjawisko sezonowo ci, które mo na 
zdefiniowa  jako stosunkowo regularne nast powanie kolejno po sobie okresów wzrostu 
i spadku poziomu okre lonych parametrów rynku. Wahania sezonowe maj  zwykle 
charakter powtarzaj cych si  w rytmie rocznym fluktuacji (Rembeza, 2011). Podobnie jak 
w przypadku rynku nawozów mineralnych, który charakteryzuje si  sezonowo ci  
zakupów (Piwowar, 2008; 2011; Zalewski, 2015) na rynku rodków ochrony ro lin równie  
mo na zaobserwowa  okresy zwi kszonego i zmniejszonego popytu. Na krajowym rynku 
zakupy rodków ochrony ro lin realizowane s  przewa nie w pierwszej po owie roku 
kalendarzowego. Budzi zatem ciekawo , czy sezonowe zmiany popytu na rodki ochrony 
ro lin przenosz  si  na sezonowe zmiany cen, tak jak ma to miejsce np. na rynku nawozów 
mineralnych? Przedmiotem analiz by a sezonowa zmienno  cen rodków ochrony ro lin. 
Urban (2014) zauwa a, e ceny rodków ochrony ro lin s  stabilne i wykazuj  
umiarkowany wzrost. Potwierdzaj  to dane GUS (2013, 2017) dotycz ce dynamiki 
detalicznych cen rodków produkcji dla rolnictwa w Polsce. Zgodnie z nimi rednioroczna 
dynamika cen rodków ochrony ro lin w latach 2010-2016 nie przekracza a 3%, natomiast 
w latach 2007-2009 rednioroczne wzrosty cen si ga y 10%. Dla porównania rednioroczna 
dynamika cen na rynku nawozów mineralnych, paliw, pasz oraz nasion siewnych by a 
zdecydowanie wy sza i niejednokrotnie przekracza a 20%. Porównywalne rednioroczne 
wzrosty cen by y obserwowane na rynku maszyn rolniczych.  

Prezentowane opracowanie mia o na celu zidentyfikowanie i porównanie sezonowych 
waha  cen rodków ochrony ro lin w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europejskiej 
w latach 2007-2016. Starano si  okre li  w których miesi cach w ci gu roku poziom cen 
rodków ochrony ro lin jest zwykle najwy szy, a w których najni szy.  

Materia  i metodyka bada  

Przedmiotem bada  by a sezonowa zmienno  detalicznych cen rodków ochrony 
ro lin w Polsce, Francji, Irlandii i Grecji. O wyborze krajów do niniejszej analizy 
zadecydowa a dost pno  danych miesi cznych. Analizowano wyst powanie oraz wielko  
i rozk ad sezonowych zmian cen. Analiz  waha  sezonowych cen rodków ochrony ro lin 
przeprowadzono metod  dekompozycji sezonowej przy zastosowaniu obecnie powszechnie 
stosowanej procedury X-12-ARIMA. Pozwala ona na roz o enie szeregu czasowego (Yt) 
na nast puj ce sk adowe: d ugookresowy trend (TCt), wahania sezonowe (St) i wahania 
nieregularne (It). Procedura X-12-ARIMA obejmuje: wst pne oczyszczenie z obserwacji 
odstaj cych, które mog  powodowa  b dy w dekompozycji szeregu czasowego, etap 
w a ciwej dekompozycji szeregu czasowego za pomoc  odpowiednio dobranych rednich 
ruchomych oraz kompleksow  diagnostyk  modelu (Grudkowska, Pa nicka, 2007; 
Hamulczuk, 2013). Do bada  wykorzystano oprogramowanie statystyczne GRETL. 
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Materia  empiryczny tworzy y szeregi czasowe z o one z miesi cznych wska ników 
cen rodków ochrony ro lin w latach 2007-2016. Do bada  wykorzystano dane statystyczne 
National Institute of Statistics and Economics Studies (INSEE), Central Statistics Office 
Ireland, Hellenic Statistical Authority. Dla rynku polskiego zastosowano wska nik cen 
obliczony na podstawie miesi cznych detalicznych cen najbardziej popularnych rodków 
ochrony ro lin dost pnych na polskim rynku. W tym celu wykorzystano niepublikowane 
dane G ównego Urz du Statystycznego (GUS).  

Zu ycie rodków ochrony ro lin w wybranych krajach Unii 
Europejskiej  

Pomi dzy badanymi krajami wyst puj  wyra ne ró nice w wielko ci sprzeda y 
rodków ochrony ro lin. W 2014 r. cznie w krajach Unii Europejskiej sprzedano blisko 

400 tys. ton rodków ochrony ro lin w przeliczeniu na substancj  aktywn . W ród 
analizowanych krajów najwi ksz  sprzeda  odnotowano we Francji (19% sprzeda y UE). 
Udzia  Polski wyniós  5,9%, a Grecji i Irlandii nie przekroczy  1%. Odnotowano przy tym 
ró nice w zu yciu rodków ochrony w przeliczeniu na jednostk  powierzchni, co wynika 
z odmiennej struktury upraw, ale tak e zró nicowanego poziomu intensywno ci produkcji 
rolnej. Najwi kszy poziom zu ycia substancji aktywnej w przeliczeniu na 1 ha gruntów 
ornych i upraw trwa ych wyst powa o we Francji – 3,9 kg. W Irlandii jednostkowe zu ycie 
pestycydów wynios o 2,5 kg substancji aktywnej, w Polsce 2,2 kg, a w Grecji 1,1 kg. 
Badane kraje ró ni y si  struktur  zu ycia rodków ochrony ro lin. W Polsce i w Irlandii 
dominowa y preparaty chwastobójcze, natomiast we Francji i w Grecji – grzybobójcze 
(Agriculture…, 2016).  

Tabela 1. Sprzeda  i zu ycie rodków ochrony ro lin w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2014 r. 

Table 1. Sales and use of plant protection products in selected EU countries in 2014 

Wyszczególnienie 
Sprzeda   

(tys. ton substancji 
aktywnej) 

Udzia   
w sprzeda y UE 

(%) 

Zu ycie  
(kg substancji aktywnej / 1 ha 

gruntów ornych i upraw trwa ych) 

Francja 75,3 19,0 3,9 

Polska 23,6 5,9 2,2 

Irlandia 2,7 0,7 2,5 

Grecja 3,9 1,0 1,1 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie publikacji Eurostat „Agricultural, forestry and fishery statistics. 2016 

edition”, 2016 r. oraz danych FAO. 

Tendencje cenowe na rynku rodków ochrony ro lin w wybranych 
krajach Unii Europejskiej  

Ogólne tendencje zmian cen rodków ochrony ro lin w badanych krajach by y 

niejednakowe (rys. 1). Obserwowano jednak okresy, w których kierunki zmian cen by y 

zbli one. Generalnie w 2007 r. ceny w badanych krajach by y stabilne. Od pocz tku 2008 r. 

do po owy 2009 r. obserwowany by  systematyczny wzrost cen., jednak dynamika zmian 
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by a w ka dym z krajów odmienna. W Polsce ceny w tym okresie ros y ka dego miesi ca 
przeci tnie o oko o 1,0%, natomiast w pozosta ych krajach o 0,3-0,4%. Od pocz tku 
drugiej po owy 2009 r. w Polsce obserwowany by  umiarkowany wzrost cen, o miesi cznej 
dynamice nie przekraczaj cej 0,2%, natomiast w pozosta ych krajach ceny pozostawa y 
stabilne do ko ca badanego okresu. Pomimo podobnych d ugookresowych tendencji 
cenowych zw aszcza pomi dzy rynkiem francuskim, greckim i irlandzkim dostrze ono 
ró nice w krótkookresowych zmianach cen. W cz ci wynika y one z niejednakowych 
waha  sezonowych. 

 

Rys. 1. Dynamika cen rodków ochrony ro lin w wybranych krajach Unii Europejskiej  

Fig. 1. Dynamics of prices of plant protection products in selected EU countries 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych GUS, INSEE, Hellenic Statistical Authority 
Central Statistics Office Ireland. 

Sezonowe zmiany cen rodków ochrony ro lin 

Wyniki bada  jednoznacznie nie potwierdzi y wyst powania wyra nej sezonowo ci 
detalicznych cen rodków ochrony ro lin w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 
2007-2016. Wykonane w ramach procedury X-12 ARIMA testy statystyczne, test F oraz 
test Kruskala-Wallisa nie potwierdzi y wyst powania sezonowych zmian cen pestycydów 
w Grecji i Irlandii. Sezonowo  zosta a stwierdzona jedynie na rynku polskim oraz 
francuskim, przy czym warto podkre li  e sezonowe zmiany cen by y stosunkowo 
niewielkie. U redniona dla ca ego okresu amplituda sezonowych waha  cen wynios a 
w Polsce 1,4 pkt. proc., a we Francji 1,3 pkt. proc. Dla porównania amplituda sezonowych 
waha  cen nawozów mineralnych w latach 2005-2014 w tych krajach jak wynika 
z publikacji Zalewskiego (2015) wynosi a odpowiednio 3,3 pkt. proc. i 4,0 pkt. proc. 

Sezonowe wzrosty cen pestycydów dla rynku polskiego obserwowano najcz ciej 
w okresie od marca do czerwca tj. w okresie zwi kszonego popytu, natomiast sezonowe 
spadki cen wyst powa y w drugiej po owie roku kalendarzowego (rys. 2). Najwy sze ceny 
w ci gu roku by y zwykle w czerwcu, najni sze natomiast w lutym. Rozk ad sezonowych 
waha  cen na rynku francuskim by  podobny. Ceny ros y przewa nie od marca do maja, 
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natomiast spadki cen obserwowano g ównie w trzecim kwartale. W maju ceny pestycydów 
by y stosunkowo najwy sze, natomiast w lutym, podobnie jak na rynku w Polsce – 
najni sze. 

 

Rys. 2. U rednione sk adniki sezonowe cen rodków ochrony ro lin w Polsce i we Francji  

Fig. 2. Average seasonal components of prices of plant protection products in Poland and France  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS, INSEE. 

Tabela 2. U rednione wska niki sezonowych waha  cen rodków ochrony ro lin we Francji 

Table 2. Average rates of seasonal fluctuations in the prices of plant protection products in France 

Wyszczególnienie 
rodki ochrony 
ro lin ogó em 

Fungicydy Herbicydy Insektycydy 

I 0,9930 0,9843 0,9920 0,9934 

II 0,9920 0,9858 0,9926 0,9926 

III 0,9966 0,9905 0,9975 0,9952 

IV 1,0022 0,9990 1,0041 0,9999 

V 1,0048 1,0031 1,0051 1,0035 

VI 1,0042 1,0048 1,0037 1,0061 

VII 1,0022 1,0054 1,0021 1,0018 

VIII 1,0023 1,0069 1,0017 1,0016 

IX 1,0027 1,0089 1,0010 0,9991 

X 1,0037 1,0073 1,0038 1,0026 

XI 1,0024 1,0056 1,0021 1,0040 

XII 0,9950 0,9975 0,9951 1,0006 

Suma 12,000 12,000 12,000 12,000 

Max 1,0048 1,0089 1,0051 1,0061 

Min 0,9920 0,9843 0,9920 0,9926 

Amplituda waha  0,0128 0,0246 0,0132 0,0136 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych INSEE. 

W kolejnym etapie badano sezonow  zmienno  cen poszczególnych grup rodków 
ochrony ro lin. Z uwagi na dost pno  danych analizowano jedynie rynek francuski. 
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Wyniki bada  potwierdzi y wyst powanie sezonowo ci cen analizowanych grup rodków 
ochrony ro lin. Najwi ksz  sezonowa zmienno ci  cen charakteryzowa y si  fungicydy, a 
najmniejsz  herbicydy. Rozk ad sezonowych waha  cen by  podobny. Wzrosty cen 
obserwowano najcz ciej w pierwszej po owie roku, natomiast w ostatnim kwartale ceny 
mala y. 

Podsumowanie 

Ceny rodków ochrony ro lin w analizowanych krajach Unii Europejskiej 
umiarkowanie ros y na pocz tku badanego okresu, a nast pnie by y stabilne. Wyj tkiem 
by  rynek polski który charakteryzowa  si  umiarkowanym wzrostem cen w ca ym 
analizowanym okresie. Przypuszcza si , e stosunkowo niewielka dynamika cen rodków 
ochrony ro lin na europejskim rynku mo e wynika  z rygorystycznych wymaga  prawnych 
UE przez co bariery wej cia na ten rynek, który zdominowany jest przez kilka wiatowych 
koncernów agrochemicznych, s  bardzo wysokie i skutecznie ograniczaj  konkurencj  np. 
ze strony krajów azjatyckich o ni szych kosztach produkcji.  

Wyniki bada  jednoznacznie nie potwierdzi y wyst powania sezonowych zmian cen 
na rynku rodków ochrony ro lin w analizowanych krajach Unii Europejskiej. Sezonowo  
cen zaobserwowano jedynie w przypadku cen pestycydów w Polsce i we Francji, przy 
czym sezonowe wahania cen by y stosunkowo niewielkie, wyra nie mniejsze ni  np. na 
rynku nawozów mineralnych. Na greckim i irlandzkim rynku sezonowe wahania cen 
rodków ochrony ro lin w ogóle nie wyst powa y. 

Sezonowe wzrosty cen obserwowano w przypadku rynku polskiego od marca do 
czerwca, czyli w okresie zwi kszonego popytu na rodki ochrony ro lin. W drugiej po owie 
roku ceny zazwyczaj mala y. Rozk ad sezonowych zmian cen na rynku francuskim by  
podobny. 

Mo na przypuszcza  e niewielka sezonowo  cen rodków ochrony ro lin, wyra nie 
mniejsza ni  na rynku nawozów mineralnych, mo e wynika  ze stosunkowo niewielkiej 
kumulacji popytu w okre lonych miesi cach. Nawozy mineralne s  kupowane przez 
rolników najcz ciej na pocz tku roku, jeszcze przed rozpocz ciem prac polowych, co 
powoduje kumulacj  popytu w tym okresie. Z kolei rodki ochrony ro lin rolnicy rzadziej 
kupuj  na zapas. Zakup odpowiednio dobranego preparatu jest realizowany najcz ciej w 
momencie pojawienia si  zagro enia ze strony agrofagów. rodek ochrony ro lin 
zakupiony zbyt wcze nie móg by okaza  si  niepotrzebny, np. z powodu braku zagro enia 
ze strony chorób i szkodników lub braku mo liwo ci jego zastosowania z powodu 
nieodpowiednich warunków pogodowych albo zbyt d ugiego okresu karencji, tj. okresu od 
dnia zabiegu do dnia zbioru. Warto przy tym doda  e okres przydatno ci pestycydów 
zwykle nie przekracza 2 lat.  
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