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Synopsis. Autor przedstawia stan rynku rodków ochrony ro lin na wiecie i panuj ce na nim g ówne 

trendy. Omawia procesy globalizacyjne i kluczowe regulacje prawne wp ywaj ce na rozwój rynku 

pestycydów w Unii Europejskiej i Polsce.   

S owa kluczowe: globalizacja, regulacje prawne, rodki ochrony ro lin, generyki. 

Abstract. Author presents the world market of plant protection products and its main trends. He 

describes globalization processes and key legal regulations which influence the pesticide market 

development in the EU and Poland. 
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Wprowadzenie  

Rynek rodków ochrony ro lin jest wa n  cz ci  agrobiznesu. Pestycydy stanowi  

jeden z podstawowych rodków zaopatrzenia rolnictwa. S  przyk adem zaawansowanych 

technologii i wysokonak adowych inwestycji na badania i rozwój. Bez nowoczesnej 

ochrony ro lin nie ma efektywnej produkcji ywno ci w Polsce, Europie i na wiecie 

[Golinowska 2009]. Zmiany, które zachodz  na rynku rodków ochrony ro lin 

powodowane s  przez szereg czynników przyrodniczych, ekonomicznych 

i marketingowych. Do najistotniejszych nale  procesy globalizacyjne oraz zmiany 

w przepisach prawnych. Z jednej strony globalizacja powoduje wi ksz  konkurencj  ze 

strony chi skich i hinduskich firm o ni szych kosztach produkcji [Stajszczak i Wujec 

2011], a z drugiej strony prawne bariery wej cia ograniczaj  t  konkurencj . Europa 

osi gn a ju  na tyle wysoki poziom zamo no ci, e wi kszo  wydatków ponoszonych 

jest na dobra i us ugi nie ywno ciowe. Wi kszo  konsumentów nie ma wiadomo ci 

znaczenia rodków ochrony ro lin dla produkcji rolnej. Silna pozycja lobby ekologicznego 

oraz najnowsze trendy w marketingu produktów ywno ciowych powoduj  cz sto du  

niech  opinii publicznej do rodków ochrony ro lin. Znajduje to swoje odbicie równie  

                                                 
1 Mgr in ., e-mail: a.stajszczak@wp.pl. Szef marketingu Dzia u Agro w Helm Polska Sp. z o.o., doktorant  

w Akademii Leona Ko mi skiego w Warszawie. 
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w wymaganiach rejestracyjnych stawianych producentom przez w adze Unii [Matyjaszczyk 

2008].  

  Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowa o bezpo redni  implementacj  

szeregu przepisów unijnych. Wywar y one wielki wp yw na stan polskich zak adów 

produkuj cych rodki ochrony ro lin, ilo  i jako  dost pnych produktów oraz ceny 

i dost pno  produktów dla polskich rolników.   

Sytuacja na rynku rodków ochrony ro lin 

Analizuj c rynek rodków ochrony ro lin nale y uwzgl dni  specyfik  upraw 

w poszczególnych regionach i ich zagro enie patogenami, liczb  i znaczenie produktów 

innowacyjnych oraz generykowych2, sprzeda  poszczególnych firm agrochemicznych, 

struktur  kana ów dystrybucji oraz regulacje dotycz ce GMO (organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie). Ze wzgl du na ograniczon  obj to  niniejszego artyku u 

oraz z o ony charakter kwestii zwi zanych z kana ami dystrybucji i z uprawami 

transgenicznymi tematy te nie b d  omawiane w niniejszym artykule.  

Rysunek 1 przedstawia rozwój rynku rodków ochrony ro lin w latach 1990-2009 

w poszczególnych regionach wiata. Na szczególn  uwag  zwraca bardzo dynamiczny 

rozwój rynku w Europie i Ameryce aci skiej. Do rynków rozwijaj cych si  najbardziej 

dynamicznie nale  Rosja, Brazylia, Argentyna, W gry, Chiny, Indie i Meksyk.  

Rysunek 2 przedstawia rozwój rynku poszczególnych grup rodków ochrony ro lin. 

Pokazuje dominuj c  rol  herbicydów, spo ród których najwi ksze znaczenie ma glifosat 

oraz selektywne herbicydy do ochrony zbó . 

Rysunek 3 przedstawia udzia  w rynku produktów innowacyjnych, popatentowych 

i generykowych. Z biegiem lat zaznacza si  wzrost segmentu produktów generykowych. 

Zwi ksza si  liczba produktów, które utraci y ochron  patentow  i powsta y ich liczne 

odpowiedniki (generyki). Cho  produkty innowacyjne oceniane s  przez u ytkowników 

lepiej od produktów generykowych, to znaczna ró nica w cenach mi dzy tymi grupami 

sprawia, e generyki maj  swoich lojalnych klientów [Stajszczak 2011]. Systematycznie 

ro nie równie  czas i koszty opracowania i zarejestrowania produktów innowacyjnych. 

W ci gu ostatnich o miu lat czas od opracowania produktu do jego zarejestrowania 

i rozpocz cia sprzeda y zwi kszy  si  z o miu i pó  do dziesi ciu lat. W tym samym czasie 

koszty tego procesu wzros y o 20%. Spowodowa o to zmniejszenie si  liczby firm 

w segmencie badawczo-rozwojowym i zwi kszenie zainteresowania segmentem 

generykowym. 

 

 

                                                 
2
 Okre lenie generyk funkcjonuje na rynku rodków ochrony ro lin analogicznie jak w przemy le 

farmaceutycznym i odnosi si  do produktów, które: nie posiadaj  ochrony patentowej, produkowane s  bez 

licencji i innych praw wy cznych przez przedsi biorstwa, które ich nie opatentowa y, nie opracowa y i nie 

odkry y, posiadaj  tak  sam  substancje biologicznie czynn  jak produkty oryginalne jednak z innego ród a, 

posiadaj  taki sam lub bardzo zbli ony sk ad chemiczny (podobne substancje pomocnicze i rozpuszczalniki), 

mog  by  stosowane wymiennie do rodka oryginalnego. Inna nazwa na produkty generykowe to produkty 

niemarkowe, imitacje, odpowiedniki, produkty na ladowcze. 
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Rys. 1. Rozwój rynku rodków ochrony ro lin w latach 1990-2009 w regionach wiata 

Fig. 1. Regional crop protection products market development in 1990-2009  

ród o: [Phillips… 2010], opracowanie w asne. 

 

Rys. 2. Rozwój rynku rodków ochrony ro lin w latach 1990-2009 w podziale na grupy produktów 

Fig. 2. Agrochemicals market development by group of products in 1990-2009 

ród o: [Phillips… 2010], opracowanie w asne. 
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Rys. 3. Udzia  w rynku produktów patentowych, popatentowych i generykowych 

Fig. 3. Global market shares of  proprietary versus off-patent products  

ród o: [Phillips… 2010], opracowanie w asne. 

Tabela 1. Sprzeda  w g ównych przedsi biorstwach agrochemicznych w roku 2009 

Table 1. Agrochemical companies’ global sales in 2009 

ród o: [Phillips… 2010], opracowanie w asne. 

Tabela 1 przedstawia warto  sprzeda y najwi kszych firm agrochemicznych, kraj ich 

pochodzenia oraz przynale no  do segmentu innowacyjnego lub generykowego. 

Przedsi biorstwo Kraj Segment 
Sprzeda  w 2009 r., 

mln USD 

Udzia y  w 

rynku 

Syngenta Szwajcaria badania i rozwój 8.491 stabilne 

Bayer Niemcy badania i rozwój 8.343 stabilne 

BASF Niemcy badania i rozwój 5.064 stabilne 

Dow Agrosciences USA badania i rozwój 3.907 rosn ce 

Monsanto USA badania i rozwój 3.543 zni kowe 

DuPont USA badania i rozwój 2.385 stabilne 

Makhteshim Izrael generykowy 2.042 rosn ce 

Nu farm Australia generykowy 1.821 rosn ce 

Sumitomo Chemical Japonia badania i rozwój 1.402 stabilne 

Arysta Japonia generykowy 1.087 zni kowe 

FMC USA badania i rozwój 1.052 zni kowe 

Cheminova Dania generykowy 933 rosn ce 
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Najwi ksze trzy firmy pochodz  z Europy, nast pne trzy ze Stanów Zjednoczonych. 

Najwi ksz  firm  generykow  jest Makhteshim z Izraela [Bloomberg… 2010]3. 

Z przedstawionych powy ej danych wynikaj  nast puj ce wnioski: 

 wiatowy rynek rodków ochrony ro lin systematycznie ro nie,  

 Europa jest najwi kszym konsumentem rodków ochrony ro lin  

 herbicydy s  najwa niejsz  grup  rodków ochrony,  

 ro nie znaczenie produktów generykowych kosztem produktów innowacyjnych 

i popatentowych (standardowych), 

 najwi ksze firmy fitofarmaceutyczne pochodz  z Europy i Stanów 

Zjednoczonych. 

Wzrost rynku rodków ochrony ro lin w ostatnich latach jest determinowany przez 

nast puj ce czynniki:  

 wzrost produkcji ro lin przemys owych: kukurydzy, soi, rzepaku 

z przeznaczeniem na produkcj  etanolu i olejów do biopaliw, 

 wzrost konsumpcji produktów ro linnych i zwierz cych w Indiach i Chinach, 

 wzrost cen p odów rolnych, 

 zwi kszenie wymogów rejestracyjnych w Europie i Ameryce aci skiej, co 

ogranicza dost p do rynku tanim produktom chi skim i hinduskim, 

 wzrost intensywno ci ochrony upraw specjalnych. 

Wszystkie wy ej wymienione czynniki pot gowane s  przez zjawisko wzmo onej gry 

spekulacyjnej na gie dach towarowych ca ego wiata. Wzrost zainteresowania rynkami 

rolnymi przek ada si  w sposób bezpo redni na dzia ania farmerów na ca ym wiecie 

i w sposób po redni na ca y subsegment gospodarki jakim jest agrobiznes.  

Wp yw procesów globalizacyjnych na bran  rodków ochrony ro lin 

Na przedstawione w pierwszej cz ci artyku u trendy maj  istotny wp yw procesy 

globalizacyjne. Do procesów tych mo na zaliczy : 

 rozwój technologii informatycznych (wzrost mocy komputerów, bogate 

oprogramowanie), 

 rozwój technologii informacyjnych (Internet, wyspecjalizowane programy 

telewizyjne, np. gie dowe, rolnicze, religijne), 

 ujednolicenie i wzrost znaczenia mi dzynarodowych standardów i umów 

(prowadz cych do outsourcingu i offshoringu w skali wiatowej), 

 rozwój technologii transportowych (przemys  samolotowy, konteneryzacja, tanie 

linie lotnicze), 

 zmniejszenie lub likwidowanie restrykcji i podatków nak adanych przez pa stwa 

w handlu mi dzynarodowym, 

 otwarty przep yw kapita u, technologii i pracy. 

Gospodarcz  konsekwencj  tych procesów jest narastanie globalnych nierównowag: 

inwestycji, oszcz dno ci i konsumpcji. Bogaty zachód konsumuje. Oszcz dne kraje 

Wschodu oszcz dzaj  i inwestuj .  

                                                 
3 Na pocz tku 2011 roku 60% udzia ów zosta o przej te przez chi sk  firm  ChemChina. 
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Tabela 2 przedstawia poszczególne procesy globalizacyjne i ich wp yw na gospodark  

oraz ich szczególny wp yw na bran  rodków ochrony ro lin. 

Tabela 2. Wp yw procesów globalizacyjnych na gospodark  i bran  rodków ochrony ro lin (SOR) 

Table 2. Influence of globalization on economy and its plant protection sector 

Proces Wp yw na gospodark  Wp yw na bran  OR 

Rozwój technologii 

informacyjnych 
 Wi kszy dost p do 

informacji dla wszystkich 

uczestników rynku 

 Przejrzysto  danych 

liczbowych i procesów 

Wi ksza dost pno  informacji: 

 o cenach zakupów surowców i produktów dla 

finalnego odbiorcy, 

 o cenach sprzeda y finalnych produktów dla 

chi skich producentów, 

 o patentach i rejestracjach w poszczególnych 

krajach 

Standaryzacja prawa 

i produkcji 
 Standaryzacja umów, 

produktów i przepisów 

prawnych 

 Stopniowe zmniejszanie lub 

likwidowanie restrykcji i 

podatków nak adanych przez 

pa stwa w handlu 

mi dzynarodowym 

 Wzrost jako ci produktów chi skich 

i hinduskich 

 Przestrzeganie norm OECD 

 Wi ksza dba o  o rodowisko naturalne 

 Znoszenie ce  antydumpingowych na produkty 

chi skie 

Rozwój technologii 

transportowych 
 Szybkie dostawy lotnicze 

 Regularne dostawy 

kontenerowe. 

 Wi ksza elastyczno  zamówie  

 Skrócenie czasu dostawy z 4 tygodni do 48 

godzin 

 Obni enie cen dostaw pe nokontenerowych. 

Transfer kapita u Globalizacja wiatowych gie d  Inwestycje join-venture z kapita em chi skim 

 Wzrost znaczenia gie d w Honkogu 

i Szanghaju 

 Pojawienie si  chi skich firm 

agrochemicznych na w/w gie dach 

Offshoring Przeniesienie miejsca 

produkcji do ta szych 

lokalizacji 

Chiny dominuj  nad wiatow  produkcj  

glifosatu i innych istotnych substancji 

Outsourcing Zlecanie produkcji i us ug 

firmom chi skim i hinduskim 

Stopniowe przenoszenie produkcji z Indii do 

Chin (!) 

Globalne 

nierównowagi: 

 oszcz dno ci, 

 inwestycji, 

 konsumpcji. 

Podzia  na konsumuj cy 

Zachód i oszcz dzaj cy 

Wschód. 

 

 Powstanie 400 nowych chi skich firm 

agrochemicznych 

 Wzrost aktywno ci chi skich firm handlowych 

 Powstanie klastrów w chi skim przemy le 

chemicznym 

 Wzmo ona aktywno  inwestycyjna 

w chi skich specjalnych strefach 

ekonomicznych.  

A jednocze nie: 

 wzrost zad u enia farmerów ameryka skich, 

 dotacje dla rolników w UE. 

ród o: opracowanie w asne. 
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Wp yw europejskich regulacji prawnych na rynek rodków ochrony 
ro lin 

Pestycydy s  traktowane na ca ym wiecie jako produkty specjalne. Ka dy rodek 

ochrony ro lin przed dopuszczeniem do obrotu musi uzyska  zezwolenie stosownych 

instytucji w kraju, w którym ma by  sprzedawany (w Polsce jest to zezwolenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Regu a ta obowi zuje na ca ym wiecie. Zró nicowane s  

natomiast wymogi rejestracyjne. Tabela 3 przedstawia zestawienie poszczególnych 

regionów wiata z okre leniem trudno ci uzyskania zezwole  na dopuszczenie do obrotu, z 

uwzgl dnieniem kosztów i wiedzy eksperckiej. Przek ada si  to bezpo rednio na ilo  

produktów zarejestrowanych i ceny produktów w poszczególnych regionach. 

Tabela 3. Stopie  trudno ci w uzyskaniu rejestracji rodków ochrony ro lin 

Table 3. Difficulty in getting registration of plant protection products 

Region  Poziom wiedzy eksperckiej Koszty rejestracji 

Europa bardzo wysoki bardzo wysokie 

Japonia bardzo wysoki bardzo wysokie 

Ameryka Pó nocna redni wysokie 

Ameryka aci ska redni rednie lub niskie 

Azja (bez Japoniii) redni rednie lub niskie 

Afryka niski niskie 

ród o: opracowanie w asne. 

Szczególne znaczenie odgrywaj  regulacje prawne na rynku europejskim. Kolejne 

dwie dyrektywy: numer 91/414  z 15 lipca [Dyrektywa… 1991] oraz numer 2009/128/WE 

z 21 pa dziernika 2009 [Dyrektywa…. 2009] spowodowa y ograniczenie ilo ci substancji 

aktywnych o du ym znaczeniu gospodarczym z 503 do 171. Podstawowe dane dotycz ce 

wp ywu regulacji europejskich na ilo  dozwolonych substancji aktywnych przedstawia 

tabela 4.  

Tabela 4. Obecny status re-rejestracji rodków ochrony ro lin w Unii Europejskiej 

Table 4. Current status of the EU re-registration procedure 

Lista 

produktów 

(wed ug 

dyrektywy 

91/414) 

Liczba 

produktów 

Produkty 

o du ym 

znaczeniu 

gospodarczym 

Produkty 

zweryfikowano 

pozytywnie 

Obecnie 

weryfikowane 

Produkty 

odrzucone 

Procent 

produktów 

odrzuconych 

1 90 90 56 0 34 38 % 

2 148 114 33 0 81 55 % 

3 389 262 60 49 153 39 % 

4 204 16 7 2 7 3 % 

Biologiczna 21 21 15 0 6 29 % 

Razem 831 503 171 51 281 34 % 

ród o: [Agrow… 2010], opracowanie w asne. 
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Bezpo rednimi konsekwencjami stosowania wy ej wymienionych dyrektyw s : 

 ograniczenie liczby substancji aktywnych stosowanych w rodkach ochrony 

ro lin, a co za tym idzie równie  liczby form u ytkowych preparatów, 

 znaczny wzrost kosztów zarejestrowania produktów w Europie, co prowadzi do 

ograniczania mo liwo ci ochrony szeregu upraw, w szczególno ci 

ma oobszarowych, 

 niejasne procedury i wzrost ryzyka niezarejestrowania produktu. 

Konsekwencje te s  na tyle powa ne, e niezale ni eksperci szacuj  potencjalne straty 

plonów, jakie mog  ponie  europejscy rolnicy w wyniku zmniejszenia liczby rodków 

ochrony ro lin dopuszczanych do obrotu. Spekulacje te uzasadniane s  biologiczn  

mo liwo ci  uodparniania si  patogenów na preparaty, które u ywane s  bez koniecznej 

rotacji. Cz  upraw mo e nie mie  preparatów do ochrony, ze wzgl du na sposób i koszty 

przeprowadzania bada  skuteczno ci polowej. 

Konsekwencje dla polskiego rynku rodków ochrony ro lin 

Po przyst pieniu do Unii Europejskiej w roku 2004 Polska by a zobligowana do 

dostrajania swojego prawa do przepisów obowi zuj cych na obszarze ca ej Unii. 

Obowi zuj ca ju  wtedy dyrektywa 91/414 nakazywa a krajom cz onkowskim ponowne 

zweryfikowanie wszystkich udzielonych zezwole  na dopuszczenie rodków ochrony 

ro lin do obrotu. Podstaw  do weryfikacji by o spe nienie przez producentów rodków 

szeregu dodatkowych wymaga . Wymagania te zwi zane by y z przedstawieniem nowych 

wyników bada  dotycz cych substancji aktywnych zawartych w produktach, jak i ca ych 

produktów gotowych do u ycia. Poniewa  polski przemys  pestycydowy nie by  gotowy na 

tego typu inwestycje znaczna cz  rejestracji krajowych producentów uleg a 

uniewa nieniu. W latach 2003-2009 wa no  straci o 334 rejestracji [Zawada 2009]. Mia o 

to powa ne nast pstwa dla krajowych przedsi biorstw produkuj cych pestycydy. 

Przedsi biorstwa nale ce do Skarbu Pa stwa by y stopniowo prywatyzowane. Sprzedano 

Zak ady Chemiczne „Sarzyna” w Nowej Sarzynie, „Rokita” w Brzegu Dolnym, „Azot” 

w Jaworznie. Utrata rejestracji i starzenie si  produkowanych preparatów, przy 

jednoczesnej nik ej liczbie nowych, prowadzi o w szybkim tempie do marginalizacji 

polskich produktów na rynku.  

Tabela 5. Liczba rodków dopuszczonych do obrotu w Polsce w roku 2003 i 2009 

Table 5. Number of registered plant protection products in Poland in 2003 and 2009 

Rejestracja produktów Rok 

 2003 2009 

Producenci polscy 339 159 

Producenci ogó em 1141 807 

ród o: [Rejestr… 2010, czerwiec 2003 oraz luty 2009], opracowanie w asne. 

Rozwój nowych ca kowicie prywatnych firm zajmuj cych si  rodkami ochrony 

ro lin, takich jak Agropak, Bestpest czy Tomrol nast powa  intensywnie na prze omie 

wieków do roku 2004. Po wej ciu w ycie przepisów unijnych równie  uleg  zahamowaniu.       
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Polski rynek rodków ochrony ro lin jest pod znacznym wp ywem obu omówionych 

wy ej grup zjawisk. Z jednej strony procesy globalizacyjne powoduj  atwiejszy dost p do 

informacji o wiatowym rynku rodków ochrony ro lin, o cenach gotowych produktów 

i substancji aktywnych, o ilo ci i jako ci producentów w odleg ych zak tkach wiata 

a z drugiej strony rygorystyczne wymagania prawne Unii Europejskiej znacznie 

ograniczaj  liczb  zarejestrowanych produktów. Ograniczenie liczby produktów wp ywa na 

wzrost ich cen. Dost p do rynku zaw ony jest do oligopolu 8-10 wiatowych koncernów, 

z czego cztery (Bayer, BASF, Syngenta, Du Pont) kontroluj  co najmniej 65% rynku. 

Pozosta e kilkana cie procent udzia ów w rynku jest w r kach kilku innych 

mi dzynarodowych koncernów. Udzia  przedsi biorstw polskich nie przekracza 6%. 

Bardzo wysokie koszty rejestracji praktycznie skazuj  polskich producentów rodków 

ochrony ro lin na ograniczenie bada  i rozwoju oraz przej cie na pozycj  dystrybutorów 

produktów zachodnich lub rozwijanie innych dzia alno ci, poza bran  rodków ochrony 

ro lin. W ci gu sze ciu lat, to jest od roku 2003 do roku 2009, udzia  zarejestrowanych w 

Polsce polskich produktów zmniejszy  si  z 30% do 19% i dalej spada [Zawada 2009].  

Wnioski i podsumowanie 

rodki ochrony ro lin stanowi  istotne produkty zaopatrzenia rolnictwa. Bez 

chemicznej ochrony ro lin nie ma na dzie  dzisiejszy towarowej op acalnej produkcji 

ro linnej. Rosn cy rynek pestycydów jest pod znacznym wp ywem trzech pot nych si . Po 

pierwsze wp ywa na niego rosn ce zapotrzebowanie na ywno  i p ody rolne u ywane 

w przemy le. Po drugie s  to procesy globalizacyjne daj ce du e pole do popisu 

przedsi biorstwom chi skim i hinduskim. Po trzecie jest to presja lobby ekologicznego i 

zachodniego przemys u fitofarmaceutycznego na lansowanie wysokich barier wej cia na 

rynek przez kreowanie korzystnych dla siebie rejestracyjnych rozwi za  prawnych.  
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