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Influence of accession to the EU on quality of fruit and 
vegetable in the domestic market 

Synopsis. Zamierzeniem pracy by o wskazanie uwarunkowa  i zmian w zakresie jako ci owoców i 

warzyw na rynku krajowym. W tym celu zwrócono uwag  na aspekty prawne zapewnienia jako ci

owoców i warzyw na rynku wspólnotowym oraz przeanalizowano wyniki urz dowego nadzoru 

jako ci handlowej i zdrowotnej owoców i warzyw. Przeprowadzone analizy wskazuj , e krajowe 

owoce i warzywa s  bezpieczne dla zdrowia konsumentów. Zawarto  pierwiastków toksycznych w 

owocach i warzywach jest, poza nielicznymi wyj tkami, zgodna z obowi zuj cymi regulacjami 

prawnymi. Jako  handlowa owoców krajowych przeznaczonych do spo ycia w stanie wie ym, w 

zwi zku z wykrywanymi nieprawid owo ciami w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami, 

wymaga sta ego nadzoru ze strony upowa nionych organów. 

S owa kluczowe: jako , bezpiecze stwo, owoce, warzywa, akcesja. 

Abstract.  The purpose of the paper was to point out causations and changes concerning fruit and 

vegetable quality in the domestic market. For this end attention was paid to legal aspects of assuring 

fruit and vegetable quality in the European Union market. Results of commercial and health quality of 

fruit and vegetable were analyzed. The research has shown that domestic fruit and vegetable are safe 

for consumer’s health. Contents of toxic elements in fruit and vegetable, except for singular cases, are 

consistent with standing legal regulations. Commercial quality of domestic fruit destined for fresh 

consumption, due to detected irregularities concerning the consistency with the binding norms, 

requires permanent supervisions from the part of the authorized controlling organs. 
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Wst p

Jako  jest wa nym elementem uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku 

mi dzynarodowym. Rynek Unii Europejskiej jest najwi kszym i najwa niejszym rynkiem 

zbytu polskich owoców i warzyw. Rynek ten obj ty jest systemem wspólnej organizacji, 

która w przypadku wie ych owoców i warzyw funkcjonuje od 1962 r. Uczestnictwo w 

systemie wi e si  z konieczno ci  zapewnienia odpowiednich standardów jako ci

produktów. Ponadto obejmuje on wsparcie rynku wewn trznego UE oraz instrumenty 

ochronne i wspieraj ce w handlu zagranicznym. Regulacjami rynku obj to wi kszo

gatunków owoców i warzyw produkowanych w Unii Europejskiej. Nasz kraj, przyst puj c
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do UE w 2004 r., zobowi za  si  do przestrzegania wymaga  obowi zuj cych na 

wspólnotowym rynku.  

Celem pracy by o wskazanie uwarunkowa  prawnych i zmian w zakresie jako ci 

owoców i warzyw na rynku krajowym w aspekcie akcesji z Uni  Europejsk .

Aspekty prawne zapewnienia jako ci owoców i warzyw na rynku 
krajowym 

Podstawy obecnego systemu dotycz cego sektora owoców i warzyw w Unii 

Europejskiej ustanowi y rozporz dzenia Rady (WE) 2200/96 dotycz ce wspólnej 

organizacji rynku wie ych owoców i warzyw, rozporz dzenie 2201/96 dotycz ce wspólnej 

organizacji rynku przetworzonych owoców i warzyw i rozporz dzenie 2699/2000 

uzupe niaj ce i zmieniaj ce wymienione rozporz dzenia. Od 1 stycznia 2008 roku 

obowi zuj  rozporz dzenia Rady (WE) 1234/2007 ustanawiaj ce wspóln  organizacj

rynków rolnych oraz przepisy szczegó owe dotycz ce niektórych produktów rolnych, 

rozporz dzenie 1182/2007 ustanawiaj ce przepisy szczegó owe dotycz ce sektora owoców 

i warzyw oraz 1580/2007 ustanawiaj ce przepisy wykonawcze do wymienionych 

rozporz dze , a od 1 lipca 2009 r. rozporz dzenie Komisji (WE) 1221/2008 z dnia 5 

grudnia 2008 r. ustanawiaj ce przepisy wykonawcze do rozporz dze  2200/96, 2201/96 i 

1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych. Wymienione 

regulacje obejmuj  wi kszo  gatunków owoców i warzyw, poza ziemniakami, 

winogronami na wino, bananami, oliwkami oraz fasol  i grochem na pasze, dla których 

przewidziano odr bne uregulowania prawne.  

Wa nym elementem wspólnej organizacji rynku wie ych owoców i warzyw jest 

przestrzeganie wymaga  dotycz cych jako ci. W obecnie obowi zuj cych wymaganiach 

jako ciowych ograniczono liczb  gatunków obj tych szczegó owymi normami handlowymi 

do produktów maj cych najwi kszy udzia  w wymianie handlowej wewn trz Wspólnoty i z 

krajami trzecimi. Obecnie systemem szczegó owych norm handlowych obj te s  owoce, 

jak jab ka, gruszki, truskawki, owoce cytrusowe, kiwi, brzoskwinie i nektaryny, winogrona 

sto owe oraz warzywa: papryka s odka, pomidory oraz sa ata i endywia. Pozosta e produkty 

winny by  zgodne z ogólnymi normami handlowymi. Pa stwa cz onkowskie mog  uchyli

stosowanie szczegó owych norm w odniesieniu do produktów sprzedawanych w sprzeda y

detalicznej konsumentowi ko cowemu i produktów oznakowanymi okre leniem 

„przeznaczone do przetworzenia” albo innym równoznacznym sformu owaniem. Nie jest 

wymaganie przestrzeganie ogólnej normy handlowej w odniesieniu do grzybów, z 

wyj tkiem pieczarek hodowlanych, kaparów, gorzkich i uskanych migda ów, orzechów 

laskowych uskanych, orzechów w oskich uskanych, szafranu i orzechów sosny.  

Ogólna norma handlowa obejmuje minimalne wymagania dotycz ce: jako ci,

dojrza o ci, tolerancj  w odniesieniu do produktów nie spe niaj cych minimalnych 

wymaga  jako ci oraz oznaczenia dotycz ce pochodzenia produktu. Minimalne wymagania 

dotycz ce jako ci oznaczaj , e w granicach dopuszczalnych tolerancji produkty powinny 

by  ca e, zdrowe, czyste, praktycznie wolne od widocznych substancji obcych, szkodników 

i uszkodze  mi szu przez nie spowodowanych, wolne od nadmiernego zawilgocenia oraz 

jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Ogólna norma handlowa okre la, e stan 

produktów musi umo liwi  wytrzymanie przez nie transportu i prze adunku oraz dotarcie 

do miejsca przeznaczenia w zadowalaj cym stanie. W zakresie minimalnych wymaga
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dotycz cych dojrza o ci norma okre la, e produkty musz  by  wystarczaj co rozwini te i 

odpowiednio dojrza e aby umo liwi  im osi gni cie po danego stopnia dojrza o ci. 

Oznaczenie produktu powinno zawiera  pe n  nazw  kraju pochodzenia w j zyku 

zrozumia ym dla konsumentów kraju przeznaczenia. Tolerancja wynosi 10% liczby lub 

wagi produktów niespe niaj cych minimalnych wymaga  jako ci w ka dej partii, z 

wyj tkiem produktów niezdatnych do spo ycia, które gnij  lub s  popsute 

[Rozporz dzenie… 2008]. 

Szczegó owa norma handlowa obejmuje owoce wie e nie przeznaczone do 

przetwórstwa przemys owego. Norma ta zawiera definicj  produktu, przepisy dotycz ce 

jako ci, wielko ci, tolerancji, prezentacji oraz znakowania. Przepisy dotycz ce jako ci

jab ek obejmuj  wymagania minimalne oraz klasyfikacj  w trzech klasach (ekstra, klasa I i 

klasa II). Dopuszcza si  w ka dym opakowaniu tolerancj  jako ci i wielko ci dla 

produktów niespe niaj cych wymaga  okre lonej klasy. Przepisy dotycz ce prezentacji 

obejmuj  jednorodno , pakowanie i prezentacj  owoców, a przepisy dotycz ce

znakowania identyfikacj  pakuj cego i wysy aj cego, rodzaj produktu, pochodzenie 

produktu, specyfikacje handlowe oraz nieobowi zkowo znak kontroli urz dowej. W 

dodatku do za cznika okre lono kryteria wybarwienia poszczególnych klas i grup odmian, 

ordzawienia oraz odmiany jab ek klasyfikowane wed ug podanych kryteriów 

[Rozporz dzenie… 2008]. 

Poza obligatoryjnymi normami handlowymi producenci owoców i warzyw  s

zobowi zani do przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP, Good Agricultural 

Practice) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP, Good Manufacturing Practice) i Dobrej 

Praktyki Higienicznej (GHP, Good Hygienic Practice). Stosowanie dobrych praktyk 

zapewnia produkcj  owoców i warzyw bezpiecznych dla zdrowia konsumentów z 

uwzgl dnieniem wymaga  w zakresie ochrony rodowiska. Pozosta e metody i systemy 

zapewnienia jako ci, stosowane na etapie produkcji podstawowej, nie s  obligatoryjne.  

Jako  przestrzeni produkcyjnej przenosi si  na jako  i bezpiecze stwo

wytwarzanych produktów. W ogrodnictwie to zagadnienie jest szczególnie wa ne ze 

wzgl du na du  intensywno  produkcji i konieczno  stosowania rodków ochrony ro lin 

i nawozów mineralnych. Niew a ciwe post powanie w tym zakresie mo e prowadzi  do 

szkód w rodowisku i zagra a  bezpiecze stwu produktów. Polska, b d c cz onkiem Unii 

Europejskiej i sygnatariuszem porozumie  mi dzynarodowych z zakresu ochrony 

rodowiska, jest zobowi zana do spe nienia wymaga  tzw. dyrektywy azotanowej 

91/676/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. oraz stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej 

(GAP). Zgodnie z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 396/2005, art. 

3/2a GAP ”oznacza zalecane, dozwolone lub zarejestrowane w kraju, bezpieczne 

stosowanie rodków ochrony ro lin w konkretnych warunkach na jakimkolwiek etapie 

produkcji, przechowywania, transportu, dystrybucji i przetwarzania ywno ci i pasz”. 

Wi e si  to ze stosowaniem zasad zintegrowanego zwalczania szkodników, stosowaniem 

minimalnej ilo ci pestycydów i ustanowieniem NDP/tymczasowych NDP (Najwy szy 

Dopuszczalny Poziom) na mo liwie najni szym poziomie, który zapewni uzyskanie 

zamierzonego efektu. W Polsce stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej jest zbie ne

ze stosowaniem zasad zwyk ej dobrej praktyki rolniczej (ZDPR). Zakres ZDPR obejmuje 

stosowanie i przechowywanie nawozów, rolnicze wykorzystanie cieków i komunalnych 

odpadów ciekowych na terenie gospodarstwa, zasady stosowania rodków ochrony ro lin, 

gospodarowanie na u ytkach zielonych, utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie 

gospodarstwa, ochron  siedlisk przyrodniczych oraz gleb i zasobów wodnych [Zwyk a… 
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2005]. Nale y nadmieni , e przestrzeganie zasad ZDPR jest warunkiem uzyskania 

wsparcia finansowego przez beneficjentów PROW na lata 2007-2013 w ramach 2 osi 

priorytetowej z dzia a  2.1, 2.2 i 2.3 [Program… 2007].  

Obligatoryjno  stosowania zasad GMP i GHP w produkcji podstawowej wynika z 

konieczno ci zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ycia i zdrowia mieszka ców

Wspólnoty. D enie to jest jednym z zasadniczych celów prawa ywno ciowego. Zasady i 

wymagania prawa ywno ciowego zawiera rozporz dzenie (WE) nr 178/2002, a w prawie 

krajowym, zgodna z tymi wymaganiami, ustawa  o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia z 

25 sierpnia 2006 r. Ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i dzia a

powi zanych oraz zalecenia do wytycznych Dobrej Praktyki Higieny zawiera za cznik I 

rozporz dzenia (WE) 852/2004. Zwraca si  w nim uwag  na podejmowanie dzia a

maj cych na celu : 

utrzymanie w czysto ci obiektów i wyposa enia,    

zapewnienie higienicznych warunków produkcji, transportu i sk adowania oraz 

czysto ci produktów ro linnych, 

u ywanie wody pitnej lub czystej wody, 

zapewnienie zdrowia i szkolenia personelu przetwarzaj cego rodki spo ywcze,  

zapobie enie zanieczyszczeniu rodków spo ywczych przez zwierz ta lub 

szkodniki, 

zapobieganie zanieczyszczeniu przez odpady i substancje niebezpieczne, 

uwzgl dnienie wyników przeprowadzonych w a ciwych analiz ro lin, które s

wa ne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego, 

zgodne z wymogami prawa, w a ciwe u ywanie rodków ochrony ro lin i 

biocydów.  

Sprawdzenie zgodno ci z zasadami prawa ywno ciowego na wszystkich etapach 

produkcji, przetwarzania i dystrybucji ywno ci odbywa si  podczas urz dowych kontroli, 

prowadzonych przez w a ciwe organy. Zasady przeprowadzania takich kontroli 

urz dowych zawiera rozporz dzenie (WE) 882/2004. W odniesieniu do kontroli maj cych

na celu sprawdzenie zgodno ci z normami handlowymi i innymi regu ami dotycz cymi

wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw obowi zuj  rozporz dzenia Komisji (WE) 

1580/2007 i 1221/2008. Pa stwa cz onkowskie kontroluj  na rynku wewn trznym 

zgodno  z normami handlowymi produktów b d cych na wszystkich etapach obrotu. W 

celu kontroli zgodno ci w punkcie sprzeda y detalicznej konsumentowi finalnemu pa stwa

cz onkowskie ustanawiaj  przepisy szczególne. Wystawione przez organ kontrolny w 

punkcie przywozu lub wywozu wiadectwo zgodno ci stwierdza zgodno  towarów z 

normami handlowymi [Rozporz dzenie… 2007]. 

Dane dotycz ce urz dowego nadzoru jako ci handlowej i zdrowotnej owoców i 

warzyw w Polsce, w pierwszych latach po akcesji, s  istotnym wska nikiem zmian na 

rynku w tym zakresie.  

Wyniki urz dowego nadzoru jako ci handlowej owoców i warzyw 

Nadzór nad jako ci  handlow  owoców i warzyw w Polsce sprawuje Inspekcja Jako ci

Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych (IJHAR-S). Udzia  liczby i masy partii 

wie ych owoców niew a ciwej jako ci handlowej w stosunku do liczby i masy partii 
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skontrolowanych w latach 2004-2008 przedstawiono na rysunku 1. Z danych Inspekcji 

wynika, e w 2008 r. przeprowadzono kontrol  jako ci handlowej wie ych owoców i 

warzyw w 604 podmiotach gospodarczych: hurtowniach, centrach dystrybucyjnych, 

gie dach, gospodarstwach produkcyjnych oraz sklepach detalicznych, targowiskach i 

pieczarkarniach. Kontrol  obj to 4429 partii owoców i warzyw o cznej masie 1732 ton. 

W ogólnej liczbie partii owoce stanowi y 47%, a warzywa 53%, za  w cznej masie 

odpowiednio 57% i 43%. W wyniku kontroli stwierdzono, e wymaga  w zakresie jako ci

handlowej nie spe nia o 31% skontrolowanych partii wie ych owoców i warzyw (597 

partii owoców oraz 758 partii warzyw) oraz pieczarek (47 partii) o masie cznie 329 ton, w 

tym 136 ton owoców, 165 ton warzyw i 1 tona pieczarek. Stanowi o to 19% skontrolowanej 

masy wie ych owoców i warzyw oraz pieczarek. Stwierdzone nieprawid owo ci dotyczy y

g ównie niew a ciwego oznakowania oraz niezgodno ci w zakresie spe nienia wymaga

norm handlowych, a tak e niew a ciwego sk adowania produktów.  

Rys. 1. Udzia  liczby i masy partii wie ych owoców niew a ciwej jako ci handlowej w stosunku do liczby i masy 

partii skontrolowanych w latach 2004-2008, %  

Fig. 1. Share of number and mass of portions of fresh fruit of wrong market quality in the number and mass of 

portions controlled in the years 2004-2008 

ród o: opracowanie na podstawie [Czernyszewicz 2008] za danymi GIJHAR-S [Sprawozdanie… 2009].  

W porównaniu z 2007 r. stwierdzono pogorszenie jako ci handlowej wie ych 

owoców i warzyw, przede wszystkim przez wzrost nieprawid owo ci w oznakowaniu 

towarów. Niew a ciwe oznakowanie towarów polega o na umieszczaniu tylko wybranych 

informacji na opakowaniu, braku oznakowania w j zyku polskim lub ca kowitym braku 

oznakowania towaru. Zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji (WE) 907/2004 prawid owo 

oznakowane opakowanie z owocami b d  warzywami powinno zawiera :

dane identyfikacyjne producenta (nazw  i adres), który produkuje lub paczkuje, a 

tak e wprowadza je do obrotu,  



49

nazw  produktu, je li zawarto  opakowania nie jest widoczna z zewn trz,

nazw  odmiany lub inne okre lenia,  

kraj pochodzenia,  

charakterystyki jako ci handlowej, jak: klasa jako ci, wielko  i inne w zale no ci

od gatunku i wyszczególnione w przepisach.  

W ramach za  kontroli dora nej przeprowadzonej w 2008 r. w 7 województwach, 

kontrole w zakresie znakowania wykaza y, e oko o 94% skontrolowanych podmiotów nie 

spe nia o wymaga . Kwestionowano najcz ciej brak oznaczenia klasy jako ci, kraju 

pochodzenia oraz ca kowity brak oznakowania. Niezgodno ci w zakresie spe nienia 

wymaga  norm handlowych, dotyczy y wymaga  minimalnych, wymaga  dla 

poszczególnych klas jako ci, wymaga  w zakresie sortowania wed ug wielko ci oraz 

jednolito ci i pakowania towarów. Ponadto w 11% skontrolowanych partii towaru 

stwierdzono, e warunki przechowywania utrudnia y zachowanie w a ciwej jako ci

handlowej produktów, g ównie z powodu braku prowadzenia monitoringu temperatury i 

wilgotno ci wzgl dnej powietrza oraz z ego stanu ogólnego magazynów. W adnej z 76 

kontrolowanych próbek pomidorów nie stwierdzono obecno ci GMO [Sprawozdanie… 

2009]. 

Wyniki urz dowego nadzoru jako ci zdrowotnej owoców i warzyw 

Ocen  bezpiecze stwa zdrowotnego owoców, warzyw i innych p odów rolnych 

przeprowadza si  na podstawie krajowych bada  pozosta o ci rodków ochrony ro lin. 

Krajowy monitoring pozosta o ci rodków ochrony ro lin w owocach, warzywach i innych 

p odach rolnych prowadzi si  w Polsce od 1971 r. w sieci laboratoriów Instytutu Ochrony 

Ro lin (IOR). Aktualnie badania te prowadzone s  na zlecenie G ównego Inspektoratu 

Ochrony Ro lin i Nasiennictwa (GIORiN) we wspó pracy z Wojewódzkimi Inspektoratami 

Ochrony Ro lin i Nasiennictwa (WIORiN). S  one odpowiedzialne za pobieranie próbek i 

sprawowanie nadzoru nad prawid owo ci  stosowania rodków ochrony ro lin w 

rolnictwie. W ocenie bezpiecze stwa p odów rolnych priorytetowo traktuje si  gatunki 

owoców i warzyw, których uprawa wymaga intensywnej ochrony, a ponadto produkty 

wa ne w diecie Polaków i spo ywane najcz ciej na surowo. O ile w 2001 r. badaniami 

obj to 45 substancji biologicznie czynnych oraz 5 produktów ich przemian, to w kolejnych 

latach do 2008 r. liczba poszukiwanych substancji aktywnych zwi kszy a si  do 113 

substancji aktywnych i 7 zwi zków pochodnych. Zwi kszy a si  tak e istotnie liczba 

badanych gatunków ro lin uprawnych, z 25 w 2001 r. do 47 w 2008 r. [Nowacka i in. 

2005A; Nowacka i in. 2009]. W 2008 r. zbadano 255 próbek warzyw spod os on (najwi cej

próbek pieczarki i pomidora), 514 próbek warzyw z gruntu (najwi cej próbek kapusty i 

marchwi), 401 próbek owoców (najwi cej próbek jab ek i truskawki oraz porzeczki i 

maliny).  

Z bada  monitoringowych wynika, e krajowe owoce i warzywa oraz inne p ody rolne 

s  bezpieczne dla konsumentów, zarówno, gdy s  spo ywane jednorazowo, jak i w d ugim 

okresie Próbki owoców z pozosta o ciami przekraczaj cymi poziom NDP stanowi y w 

2004 r. 1,8%, a w 2008 r. 2,1%, a próbki warzyw gruntowych odpowiednio 0,5% i 1,4% 

(rys. 2) [Nowacka i in. 2005B; Nowacka i in. 2009]. Wyniki tych bada  wskazuj , e w 

porównaniu z owocami i warzywami z innych krajów wysoko uprzemys owionych krajowe 
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owoce i warzywa oraz inne p ody rolne s  mniej obci one pozosta o ciami rodków 

ochrony ro lin [Nowacka i in. 2005A; Oleszek i Maliszewska-Kordybach 2009]. 

Rys. 2. Pozosta o ci rodków ochrony ro lin w poszczególnych grupach owoców i warzyw w 2004 i 2008 r., % 

próbek 

Fig. 2. Pesticide residues in fruit and vegetable groups in the years 2004 and 2008, % of samples  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych prac [Nowacka i in. 2005b; Nowacka in. 2009].  

Oprócz pozosta o ci rodków ochrony ro lin owoce i warzywa mog  zawiera  inne 

chemiczne zanieczyszczenia, z których najgro niejsze s  metale ci kie. Metale, takie jak 

kadm i o ów, maj  zdolno  do kumulowania si  w organizmie i uszkadzania narz dów 

mi kkich. Niektóre z nich, jak cynki i o ów dzia aj  neurostatycznie. W ród pierwiastków 

charakteryzuj cych si  najwy szymi wspó czynnikami kumulacji w rodowisku, oprócz 

wymienionych, nale y zaliczy  tak e rt  oraz mied  i chrom. Zanieczyszczenia te s

emitowane ze róde  przemys owych, komunikacyjnych, komunalnych i rolniczych. 

Zgromadzone w glebie, wodzie i powietrzu stwarzaj  ryzyko wyst powania ujemnych 

skutków zdrowotnych i z tego powodu istnieje potrzeba monitorowania obecno ci i st e

substancji toksycznych dla cz owieka. Dopuszczalne dawki tych substancji w p odach

rolnych zawiera rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1881/2006. umieszczone w Dz. U. UE L 

364, z 20 grudnia 2006 r. Dost pno  pierwiastków dla ro lin zale y od formy 

wyst powania ich w glebie i w a ciwo ci gleby [Oleszek i Maliszewska-Kordybach 2009]. 

Badania dotycz ce zanieczyszcze  p odów rolnych metalami toksycznymi prowadzone s

w ró nych o rodkach naukowych w kraju, m.in. w Lublinie, Pu awach i Poznaniu 

[Glibowski 2006; Glibowski 2007; Kiczorowski i Kiczorowska 2007; Oleszek i 

Maliszewska-Kordybach 2009; Zydlik 2006]. Wyniki tych bada  wskazuj , e w 

zdecydowanej wi kszo ci przypadków, mimo stwierdzonych w ró nych latach niewielkich 
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przekrocze  dozwolonego poziomu, zawarto  o owiu, kadmu i innych metali toksycznych 

w owocach jest zgodna z obowi zuj cymi normami (tabela 1).  

Tabela1. Zawarto  metali toksycznych w wybranych owocach i warzywach w latach 2001 i 2005, mg/kg 

Table 1. Content of toxic elements in some fruit and vegetable in the years 2001 and 2005, mg/kg 

Zawarto  metali mg/kg 

Gatunek Rok Hg* Pb** Cd*** Zn* Cu* As* 

Agrest

Maliny

Porzeczka

czarna

Porzeczka

czerwona

liwki

Truskawki 

Wi nie

2001

2005

2001

2005

2001

2005

2001

2005

2001

2005

2001

2005

2001

2005

0,00261 

0,00064 

0,00190 

0,00038 

0,00220 

0,00037 

0,00194 

0,00018 

0,00037 

0,00017 

0,00165 

0,00055 

0,00091 

0,00012 

0,050 

0,118 

0,045 

0,074 

0,085 

0,094 

0,052 

0,065 

0,018 

0,077 

0,035 

0,112 

0,030 

0,032 

0,006 

0,003 

0,025 

0,028 

0,009 

0,004 

0,008 

0,018 

0,012 

0,021 

0,022 

0,032 

0,021 

0,005 

1,51 

1,84 

2,57 

3,45 

1,81 

1,37 

1,25 

1,78 

2,05 

4,24 

0,92 

0,99 

0,77 

1,36 

0,39 

0,63 

0,73 

0,56 

0,69 

0,28 

0,64 

0,30 

0,67 

0,55 

0,46 

0,43 

1,25 

0,80 

<0,001 

0,027 

O,001 

0,016 

<0,001 

0,033 

0,001 

0,030 

0,010 

0,000 

0,001 

0,028 

0,006 

0,003 

Broku y

Kalafiory 

Kapusta

brukselska 

Pory

2005

2001

2005

2001

2005

2001

2005

0,00051 

0,00033 

0,00099 

0,00055 

0,00110 

0,00057 

0,00107 

0,033 

0,034 

0,048 

0,068 

0,043 

0,040 

0,053 

0,023 

0,011 

0,025 

0,013 

0,026 

0,021 

0,044 

5,31 

2,42 

2,40 

4,36 

5,49 

3,11 

2,10 

0,55 

0,41 

0,33 

0,55 

0,67 

0,51 

0,34 

0,030 

0,021 

0,019 

0,024 

0,021 

0,015 

0,047 

*w latach 2001-2003 wycofano obowi zek oznacze  zawarto ci w owocach i warzywach; wcze niej

obowi zywa y nast puj ce limity: Hg 0,01 mg/kg w owocach, 0,02 mg/kg w warzywach, As 0,2 mg/kg produktu, 

Zn do 10 mg/kg produktu, Cu 4 mg/kg produktu     

** NDP o owiu 0,10 mg/kg wie ej masy owoców, oprócz jagód i ma ych owoców (0,20 mg/kg) 

*** NDP kadmu  0,050 mg/kg wie ej masy 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Glibowskiego [2007]. 

Podsumowanie

Po akcesji do Unii Europejskiej wie e i przeznaczone do przetwórstwa owoce i 

warzywa zosta y obj te systemem wspólnej organizacji rynku. Wa nym elementem 

wspólnej organizacji rynku wie ych owoców i warzyw jest przestrzeganie wymaga

dotycz cych jako ci. Wyniki kontroli prowadzonych przez IJHAR-S upowa niaj  do 

stwierdzenia, e jako  owoców i warzyw, z powodu cz sto wykrywanych 

nieprawid owo ci w zakresie zgodno ci z obowi zuj cymi normami, wymaga sta ego

nadzoru ze strony upowa nionych organów.  

W ostatnich latach zwi kszy a si  liczba badanych gatunków ro lin uprawnych oraz 

liczba poszukiwanych substancji aktywnych rodków ochrony ro lin. Post p ten by

mo liwy przede wszystkim dzi ki stosowaniu bardziej czu ych, uznawanych w skali 

mi dzynarodowej metod i technik analitycznych do oznaczania poszukiwanych substancji 

chemicznych oraz dzi ki lepszemu wyposa eniu laboratoriów badawczych. Wyniki bada

wskazuj , e pomimo intensywnej ochrony przed chorobami i szkodnikami upraw 
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sadowniczych i warzywniczych krajowe owoce i warzywa s  bezpieczne dla zdrowia 

konsumentów. Obecnie procent próbek p odów rolnych z pozosta o ciami rodków 

ochrony ro lin jest ni szy ni  w latach wcze niejszych, natomiast udzia  przekrocze  NDP 

jest porównywalny z latami poprzednimi. Zawarto  pierwiastków toksycznych w owocach 

i warzywach, mimo nielicznych przekrocze  dozwolonego poziomu, jest zgodna z 

obowi zuj cymi normami. 
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