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Integrowana ochrona roślin, nowe regulacje prawne 
 

Dr Stefan WOLNY  

Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą 

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego 

Ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 

 

 

W lipcu 2002 roku Parlament Europejski i Rada ustanowiły wytyczne dla krajów Europy 

w sprawie minimalizowania wpływu pestycydów, a zwłaszcza środków ochrony roślin, na 

zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Przewidziano dwie formy działania: 

 opracowanie wspólnotowej strategii w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, 

 nowelizację bądź zmianę odpowiednich aktów prawnych, z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych Państw Członkowskich,. 

 

„Strategię tematyczną w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów wraz z 

projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów” 

Komisja Europejska opublikowała 12 lipca 2006 r.  

 

W roku 2009 r. przyjęto tzw. „pakiet pestycydowy” obejmujący następujące akty prawne: 

1. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiającą ramy 

wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów; 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 w sprawie 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 

91/414/EWG; 

3. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE, zmieniającą dyrektywę 

2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów; 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1185/2009 w sprawie 

statystyki środków ochrony roślin. 

 

W Polsce, rozwiązania prawne, dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony 

roślin, włącznie z procedurą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, prowadzenia 

obrotu i ich stosowania oraz systemu kontroli w tym zakresie, zostały uregulowane w ustawie 

o ochronie roślin uprawnych z 1995 r., oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 

roślin. 

Ze względu na zakres zmian wynikających z „pakietu pestycydowego” postanowiono 

ująć problematykę szeroko rozumianej ochrony roślin w dwóch ustawach:  

1. o środkach ochrony roślin, która będzie obejmować kompleks spraw z zakresu rejestracji, 

obrotu i stosowania środków ochrony roślin, 

2. oraz o ochronie roślin, która będzie regulować sprawy kwarantanny i zdrowotności roślin 

(określony w odrębnych przepisach UE) oraz organizację Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa. 

 

Rozdzielenie tych dwóch obszarów działania w zakresie ochrony roślin powinno się 

przyczynić do bardziej przejrzystego odniesienia się prawa do realiów współczesnego 

rolnictwa. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 w sprawie 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin uchylające Dyrektywy Rady 79/117/WE i 
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91/414/EWG określa m.in. wymagania dotyczące niezbędnych informacji o substancjach 

aktywnych oraz środkach ochrony roślin, ujednolicone zasady oceny i udzielania zezwoleń na 

obrót i stosowanie środków ochrony roślin, a także ich etykietowania. Nowe przepisy istotnie 

urozmaicają i modyfikują procedurę dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu poprzez: 

1) ustanowienie 3 Stref Współpracy (północnej, centralnej i południowej) w zakresie 

rejestracji środków ochrony roślin. Polska znajduje się w Strefie Centralnej wraz z 

Belgią, Czechami, Niemcami, Irlandią, Luksemburgiem, Węgrami, Holandią, Austrią, 

Rumunią, Słowenią, Słowacją i Wielką Brytanią. 

 

 

2) stworzenie możliwości wzajemnego uznawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu 

środków ochrony roślin pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz ścisłej współpracy 

Państw Członkowskich przy ocenie dokumentacji dotyczącej środków ochrony roślin, 

substancji aktywnych, sejfnerów, synergetyków, składników obojętnych i adiuwantów; 

3) rozdzielenie czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków pomiędzy Państwami 

Członkowskimi należących do tej samej Strefy (umożliwienie równoczesnej rejestracji 

określonego środka, z zastrzeżeniem, że wniosek będzie oceniany przez jedno z Państw 

strefy); 
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4) uproszczenie dokumentacji wymaganej dla środków ochrony roślin, substancji 

aktywnych, sejfnerów, synergetyków, składników obojętnych i adiuwantów oraz sposobu 

ich oceny; 

5) ustanowienie kryteriów wydawania zezwoleń w ramach Handlu Równoległego, 

6) skrócenie terminów rozpatrywania poszczególnych wniosków,  

7) otwarcie możliwości dokonywania innych rodzajów operacji, których nie przewidywała 

Dyrektywa Rady 91/414/EWG, a mianowicie: 

 procedury oceny środka ochrony roślin w Strefie Współpracy (zadania Państwa 

oceniającego wniosek),  

 uznania zezwolenia wydanego w innym Państwie Członkowskim, 

 zgłaszania uwag do oceny środka ochrony roślin przedstawionej w innym państwie, w 

ramach wniosku złożonego w Strefie Współpracy,   

 oceny substancji aktywnych, sejfnerów i synergetyków w zakresie wyznaczonym 

przez Komisję Europejską (zadania Państwa Sprawozdawcy),  

 zgłaszania uwag do oceny substancji aktywnych, sejfnerów i synergetyków,  

przeprowadzonej przez urząd innego Państwa w zakresie wyznaczonym przez 

Komisję Europejską,  

 rejestracji adiuwantów, 

 oceny porównawczej środków ochrony roślin zawierających substancje aktywne, 

które można zastąpić odpowiednimi równoważnikami; 

 opracowanie programu stopniowego wycofywania substancji aktywnych objętych 

derogacją określoną w Art. 4 Ust. 7 Rozporządzenia nr 1107/2009 czyli substancji 

aktywnych ważnych dla  rolnictwa, lecz nie spełniających kryteriów rejestracji.   

 

Powyższe rozwiązania powinny zostać wdrożone wprost we wszystkich Państwach 

Członkowskich bez możliwości ich modyfikacji lub uzupełniana w odrębnych przepisach 

krajowych.  

Natomiast nowa ustawa o środkach ochrony roślin będzie zawierać zapisy dotyczące 

organizacji i procedury rejestracji wymienione w Rozporządzeniu 1107/2009: 

 ustanowienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu odpowiedzialnego 

za prace nad rejestracją i dopuszczaniem środków ochrony roślin do obrotu i 

stosowania, 

 określenie wymagań i kryteriów oceny podmiotów upoważnionych do sporządzania 

raportów w procesie dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu i stosowania, 

 powołanie i organizacja pracy Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin, 

 ustalenie warunków organizacyjno-technicznych oraz procedury wyłaniania 

podmiotów upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności biologicznej środków 

ochrony roślin, 

 sporządzenie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony 

roślin jest zabronione lub podlega ograniczeniom z podaniem zakresu tych 

ograniczeń, ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi, zwierząt oraz ochrony 

środowiska, 

 określenie środków, które w warunkach krajowych ograniczą ryzyko opisane w art. 36 

ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009 i które będą uwzględniane przy rozpatrywaniu 

wniosków o wydanie zezwoleń. Szczegółowe wymagania wynikają ze specyficznych 

warunków gospodarczych, środowiskowych i społecznych Polski, mając na względzie 

redukcję potencjalnego zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt oraz środowiska 

podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin, 
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 przedstawienie zakresu przydatności środków ochrony roślin w uprawach gatunków 

roślin małoobszarowych, mając na względzie powierzchnię ich uprawy w skali kraju 

oraz zagrożenie za strony agrofagów, 

 określenie wysokości opłat oraz sposobu ich uiszczania za prace związane z 

dopuszczaniem środków ochrony roślin do obrotu i stosowania. 

 

Najważniejszym celem jest skrócenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie 

procedury rejestracji środków ochrony roślin, co przyczyni się z do wzbogacenia oferty 

środków ochrony roślin w poszczególnych Strefach Współpracy, oraz dopomoże we 

wprowadzaniu nowych produktów na rynek i umożliwi pełną ochronę roślin 

małoobszarowych. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów jest realizowana 

poprzez działania wynikające z prawnych rozwiązań legislacyjnych określonych w ustawie z 

1995 r. o ochronie roślin uprawnych i w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 

Dzięki zapisom ujętym w w/w ustawach:  

1) utworzono system obligatoryjnych, okresowych badań sprawności technicznej 

opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych oraz sadowniczych; 

2) utworzono systemu obligatoryjnych, okresowych szkoleń dla osób stosujących środki 

ochrony roślin w rolnictwie i w leśnictwie; 

3) utworzono system obligatoryjnych, okresowych szkoleń dla osób mających kontakt ze 

środkami ochrony roślin, w ramach wykonywania obowiązków związanych z ich obrotem 

lub konfekcjonowaniem; 

4) wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony roślin, 

5) określono minimalne odległości od rubieży powierzchni lub obiektów, na których można 

stosować środki ochrony roślin (np. ujęć wody, wód powierzchniowych, pasiek, 

rezerwatów przyrody); 

6) określono parametry czynników atmosferycznych (wiatru i temperatury), w jakich można 

wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin; 

7) wprowadzono obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej przez 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu lub konfekcjonowania 

środków ochrony roślin; 

8) określono zasady stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym, w tym 

zakazano stosowania tym sprzętem środków chwastobójczych, desykantów i środków 

ochrony roślin szczególnie szkodliwych dla zdrowia; 

9) opracowano system kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin, obejmujący  

m.in. badanie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz jakości 

środków znajdujących się w obrocie. 

 

Zabezpieczenia prawne, służące redukcji ryzyka związanego ze stosowaniem środków 

ochrony roślin, zostały zawarte także w innych aktach prawych z zakresu ochrony środowiska 

oraz zdrowia ludzi i zwierząt. 

 

Pełną zgodność prawa krajowego z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego 

stosowania pestycydów zapewnią rozwiązania ujęte w projektowanej ustawie o środkach 

ochrony roślin, poprzez: 

1) ustanowienie systemu obligatoryjnych szkoleń dla doradców świadczących usługi w 

zakresie ochrony roślin; 



 5 

2) ograniczenie sprzedaży środków ochrony roślin do osób odpowiednio przeszkolonych; 

3) objęcie obowiązkowym badaniem sprawności technicznej poszerzonego zakresu sprzętu 

do stosowania środków ochrony roślin; 

4) zaostrzenie warunków limitujących wykonywanie zabiegów ochrony roślin sprzętem 

agrolotniczym; 

5) ustanowienie minimalnych odległości pomiędzy określonymi miejscami lub obiektami, a 

powierzchniami lub obiektami, na których są stosowane środki ochrony roślin 

(szczególnie ważne dla ochrony zbiorników wodnych); 

6) wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin, stwarzających szczególne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi na placach zabaw, w pobliżu żłobków, przedszkoli, szkół 

podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub 

obszarach ochrony uzdrowiskowej; 

7) opracowanie zasad prawidłowego postępowania przy wykonywaniu zabiegów ochrony 

roślin; 

8) wprowadzenie zakazu stosowania środków ochrony roślin szczególnie szkodliwych dla 

zdrowia przez użytkowników nieprofesjonalnych; 

9) objęcie obowiązkiem wdrożenia i stosowania zasad integrowanej ochrony płodów 

rolnych, warzyw i owoców. 

 

Obowiązek wdrożenia i przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin przez 

wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wejdzie w życie 1 

stycznia 2014 r. na podstawie postanowień art. 14 Dyrektywy 2009/128/WE oraz 

Rozporządzenia nr 1107/2009. Artykuł 55 Rozporządzenia nr 1107/2009/WE stanowi, że 

środki ochrony roślin muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Właściwe stosowanie 

środków ochrony roślin obejmuje przy tym zgodność z postanowieniami Dyrektywy 

2009/128/WE, a od dnia 1 stycznia 2014 r. zgodność z ogólnymi zasadami integrowanej 

ochrony roślin, o których mowa w art. 14 oraz załączniku III tej dyrektywy.  

 

Ustawa o środkach ochrony roślin będzie podstawą do wdrożenia Art. 14 Ust. 4 

Dyrektywy 2009/128/WE, zobowiązującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do 

opracowania Krajowego Planu Działania. Ponadto, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej 

są zobowiązane do przedłożenia Komisji Europejskiej, do dnia 30 czerwca 2013 r. 

sprawozdania z postępu prac nad stworzeniem warunków niezbędnych do wdrożenia zasad 

integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 

Państwa Członkowskie zostały zobowiązane do opracowania Krajowych Planów 

Działania, z opisem sposobu wdrażania postanowienia art. 5–15 dyrektywy 2009/128/WE. 

Dotyczą one w szczególności: 

1) ustanowienia systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin 

i ich dystrybutorów oraz doradców świadczących usługi w zakresie ochrony roślin; 

2) podnoszenia świadomości ogółu społeczeństwa odnośnie ochrony roślin; 

3) zapewnienia nadzoru nad stanem technicznym będącego w użytkowaniu sprzętu do 

stosowania środków ochrony roślin; 

4) ochrony środowiska wodnego i wody pitnej przed skażeniem środkami ochrony roślin; 

5) ograniczenia stosowania środków ochrony roślin lub zagrożeń wynikających z ich 

stosowania na obszarach dostępnych dla szczególnie wrażliwych grup ludności oraz na 

obszarach cennych przyrodniczo; 

6) wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników 

środków ochrony roślin; 

7) monitorowania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 

 



 6 

Ustawa zawiera delegację dla MRiRW, MŚ i MZ ws opracowania i wdrożenia Krajowego 

Planu Działania na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (KPD); 

• KPD zostanie przyjęty uchwałą Rady Ministrów; 

• KPD zostanie przekazany Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim 

Unii Europejskiej do 14 grudnia 2012 r.;  

• KPD będzie podlegał przeglądowi nie rzadziej niż raz na 5 lat; 

• Nadzór nad realizacją KPD będzie prawował minister właściwy do spraw rolnictwa. 

Krajowy Plan Działania określi w szczególności: 

• cele jakie należy osiągnąć w zakresie zrównoważonego stosowania ś.o.r.; 

• działania jakie powinny być podejmowane dla osiągania  tych celów 

• harmonogram realizacji tych działań; 

• sposób monitoringu osiągania tych celów, ze wskazaniem wskaźników służących do 

oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska i sposobu udostępniania wyników oceny tego ryzyka 

opinii publicznej. 

W KPD są zapisy, w jaki sposób będą wdrażane postanowienia art. 5–15 dyrektywy 

2009/128/WE, dotyczące w szczególności: 

1) ustanowienia systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników ś.o.r., 

dystrybutorów tych preparatów oraz doradców; 

2) podnoszenia świadomości ogółu społeczeństwa odnośnie ś.o.r.; 

3) zapewnienia nadzoru nad stanem technicznym sprzętu do stosowania ś.o.r., będącego 

w użytkowaniu; 

4) ochrony środowiska wodnego i wody pitnej przed skażeniem ś.o.r.; 

5) ograniczenia stosowania ś.o.r. lub zagrożeń wynikających z ich stosowania na 

obszarach dostępnych dla szczególnie wrażliwych grup ludności oraz na obszarach 

cennych przyrodniczo; 

6) wdrożenia zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników 

ś.o.r.; 

7) monitorowania ryzyka związanego ze stosowaniem ś.o.r.. 

 

Planowane działania ograniczające ryzyko związane ze stosowaniem ś.o.r.: 

• Upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin, 

• Upowszechnianie stosowania wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin, 

• Opracowanie i udostępnienie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw, 

• Modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów, 

• Udostępnienie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, 

• Utworzenie portalu internetowego o integrowanej ochronie roślin, 

• Upowszechnianie systemu integrowanej produkcji roślin, 

• Rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin, 

• Modyfikacja systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony 

roślin, osób dokonujących sprzedaży tych środków oraz doradców, 

 

Pełna realizacja postanowień dyrektywy 2009/128/WE, a także osiągnięcie głównych 

celów ustanowionych w krajowym planie działania wymagać będzie jednak wsparcia działań 

legislacyjnych poprzez działania poza legislacyjne, w szczególności edukacyjne. 
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INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN, JAKO PRZECIWDZIAŁANIE SKAŻENIU 

PESTYCYDAMI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODOWISKA (SYSTEM 

KONTROLI POZOSTAŁOŚCI I WYNIKI). 

 

Dr hab. Bożena ŁOZOWICKA  prof. nadzw. 

Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej 

Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Białymstoku 

ul. Chełmońskiego 22, Białystok 15 – 195 

Tel. 48–85–678–54–70; Fax. 48–85–675–34–19 

B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl; www.ior.bialystopk.pl 

 

STAN WIEDZY W ZAKRESIE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH ŚRODKÓW 

OCHRONY ROŚLIN 

1.1. Rola i znaczenie chemicznych środków ochrony roślin 

 

Wiek dwudziesty odcisnął swe piętno w całym spektrum życia współczesnego 

człowieka, przyczyniając się do zmian typowo społecznych, kulturalnych poprzez 

światopoglądowe, aż do stricte naukowych i technicznych. Dzięki zdobyczom nauki i 

techniki, także rolnictwo stało się bardziej innowacyjne i niezwykle efektywne. Postęp w tej 

dziedzinie dokonał się między innymi poprzez mechanizację i chemizację produkcji rolniczej. 

Zastosowanie pestycydów, w tym chemicznych środków ochrony roślin o szerokim zakresie 

aktywności, skutecznie chroniących uprawy przed agrofagami, stało się niezwykle ważnym 

elementem nowoczesnego rolnictwa stabilizującym wysokość i jakość płodów rolnych. 

Skuteczność i dostępność pestycydów przyczyniła się do ich upowszechnienia, 

przyniosła olbrzymie korzyści w produkcji roślinnej i weterynaryjnej oraz higienie i ochronie 

zdrowia. Jednak w miarę upływu czasu i postępu wiedzy, stworzyła także wiele możliwości 

powstania zagrożeń, zmuszających do krytycznej oceny nie tylko korzyści, ale przede 

wszystkim doraźnych i odległych skutków ich stosowania. 

Powszechność wykorzystywania niektórych środków ochrony roślin obok 

niekwestionowanych korzyści, miała negatywny wpływ na środowisko, w tym na zdrowie i 

życie ludzi oraz zwierząt. Jednym z najważniejszych założeń przy ich wyborze miała być 

pełna wybiórczość działania na organizmy niepożądane oraz nieszkodliwa dla człowieka i 

pożytecznych zwierząt, owadów czy roślin. Jednakże selektywność ta nigdy nie jest 

całkowita, dlatego zawsze istnieje niebezpieczeństwo wywołania niezamierzonych skutków 

ekologicznych czy toksycznych. Toksyczne oddziaływanie zależne jest od substancji 

mailto:B.Lozowicka@iorpib.poznan.pl
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biologicznie aktywnej, formy i sposobu aplikacji, persystencji i zdolności do bioakumulacji. 

Ma to szczególne znaczenie dla człowieka, który jest ostatnim ogniwem w łańcuchu 

pokarmowym przez co, wraz z pożywieniem, przyjmuje wzbogaconą dawkę zanieczyszczeń. 

Stwierdzenie szeregu negatywnych oddziaływań ś.o.r. było bodźcem do powstania i 

koncepcji integrowanej ochrony roślin, której głównym załażeniem jest ograniczenia do 

minimum stosowania chemicznej ochrony. Ponadto doprowadziło do racjonalnego ich 

wykorzystywania, upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego (Pruszyński 2006; 

Pruszyński i Skrzypczak 2007; Mrówczyński i Roth 2009) oraz przyczyniło się do 

powstania narzędzi administracyjnej kontroli zarówno rejestracji, obrotu jak i oceny 

pozostałości pestycydów w produktach rolnych oraz spożywczych. Potwierdzeniem tego jest 

treść definicji ochrony roślin oraz założenia Strategii Zrównoważonego Stosowania 

Pestycydów. 

Rozwój produkcji rolnej i gospodarki żywnościowej w Polsce począwszy od lat 50 

nieodłącznie związany jest ze stosowaniem środków ochrony roślin. Należy jednak 

podkreślić, że ich wykorzystanie kształtuje się na dużo niższym poziomie niż w innych 

państwach Unii Europejskiej o wysoko rozwiniętym rolnictwie. Ponadto w ostatnich dwóch 

dekadach podjęto szereg działań zmierzających do ograniczania ryzyka związanego ze 

stosowaniem środków ochrony roślin w szczególności poprzez regulacje prawne (min. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA na rzecz 

ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013 – 

2017, Warszawa, 2012 r.). 

W Polsce obowiązuje USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin  (Dz. U. z 

2004 r. Nr 11, poz. 94, ze zmian.) z późniejszymi zmianami. 

W rozdziale 1: Przepisy ogólne w Art. 1., ustawa reguluje sprawy: 

1) ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi; 

2) dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w 

środkach ochrony roślin; 

3) zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które 

mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin; 

4) organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

W Rozdziale 3 zatytułowanym „Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz 

substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin”, w art. 37. znajdujemy 

informację, iż 
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1. Dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wymaga zezwolenia ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. 

2. Do obrotu mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy 

prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla 

zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, 

które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie lub dla 

których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do 

stosowania w środkach ochrony roślin. 

3. Środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną, która może mieć szkodliwy 

wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, mogą być dopuszczone do 

obrotu w ograniczonym zakresie.  

Natomiast w Art. 38. czytamy: 

1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wydaje się, jeżeli: 

1) środek ochrony roślin: 

a) zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin 

przez Komisję Europejską i spełniającą warunki związane z jej użyciem w środku 

ochrony roślin, określone przez tę Komisję 1), z zastrzeżeniem ust. 2, 

b) jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego, 

c) nie wykazuje niepożądanego działania na rośliny lub produkty roślinne, 

d) nie powoduje zbędnych cierpień u zwalczanych kręgowców, 

e) jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem: 

 nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w 

szczególności wód powierzchniowych, podskórnych i wody przeznaczonej do picia, 

przy uwzględnieniu jego zachowania i rozkładu w środowisku, 

 nie wykazuje niepożądanego działania na organizmy, które nie są zwalczane; 

 

W Rozdziale 4 zatytułowanym „Obrót i stosowanie środków ochrony roślin” Art. 68. 

informuje nas o tym, iż: 

1. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz 

zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, 

oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt 

lub środowiska. 
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2. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w 

pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub 

integrowanej ochrony roślin. 

„Ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą 

poziomu produkcji rolniczej” to zapis z Preambuły Dyrektywy 91/414. Konsekwencja tego 

zapisu jest przegląd substancji aktywnych przez Komisję Europejska, mający na celu 

wykluczenie pestycydów zagrażających ludziom i środowisku. Jak dotąd w ramach tych 

działań wycofano 60% substancji aktywnych środków ochrony roślin. 

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich 

profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin - począwszy od dnia 1 stycznia 

2014 r. - wynika z postanowień art. 14 dyrektywy PE i Rady 2009/128/WE oraz 

rozporządzenia nr 1107/2009. 

Spośród interwencyjnych metod stosowanych w integrowanej ochronie roślin takich 

jak: metoda agrotechniczna i fizyczna, biologiczna i chemiczna, ta ostatnia ma powszechne 

zastosowanie. Nadal jest podstawą ochrony roślin, a zabiegi chemicznymi środkami 

ochrony roślin stanowią 95% wszystkich zabiegów. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin określonymi w załączniku III do 

dyrektywy 2009/128/WE: 

1. nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy 

metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one 

ochronę przed organizmami szkodliwymi; 

2. zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być osiągane m.in. 

przez: 

a) stosowanie płodozmianu, 

b) stosowanie właściwej agrotechniki, 

c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i 

nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie, 

d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji, 

e) stosowanie środków zapobiegających introdukcji organizmów szkodliwych, 

f) ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów 

pożytecznych. 
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g) stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak regularne czyszczenie maszyn i 

sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 

organizmów szkodliwych), 

h) stosowanie środków ochrony roślin w sposób ograniczający ryzyko powstania 

odporności u organizmów szkodliwych. 

Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o 

monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów 

ekonomicznej szkodliwości. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy brać pod 

uwagę ich selektywność. Ponadto stosowanie środków ochrony roślin powinno być 

ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub 

ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów. 

1.2. Pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w płodach rolnych 

Zanieczyszczenia chemiczne żywności pochodzenia roślinnego, w tym pozostałości 

środków ochrony roślin, są określane jako krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa 

żywności. Pozostałości te w płodach rolnych są głównie konsekwencją stosowania środków 

ochrony roślin w celu ochrony upraw przed niepożądanymi agrofagami lub wynikiem dużej 

persystencji w środowisku (np. pestycydy chloroorganiczne). Pod pojęciem „pozostałości” 

(ang. residues) ś.o.r. rozumie się sumę związków chemicznych, a więc zarówno sumę 

niezmienionej substancji aktywnej oraz jej metabolitów, produktów rozkładu (np. o,p'-DDT, 

p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT) lub izomerów (np. α-, β-endosulfan), znajdujących się „w” 

lub „na” roślinach lub produktach roślinnych. Pozostałości te muszą być możliwie najniższe i 

dopuszczalne pod względem toksykologicznym. Zazwyczaj wykrywane są na bardzo niskich 

poziomach stężeń. Dla każdego pestycydu wykorzystywanego przy produkcji żywności 

organy ustawodawcze określają tzw. definicje pozostałości, czyli związki chemiczne, które są 

uwzględniane w monitoringu czy ocenie ryzyka w procesie rejestracji środków ochrony roślin 

oraz w opracowaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP). 

 Do ochrony płodów rolnych stosowane są substancje aktywne należące do różnych 

grup chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne) lub syntetycznego, organicznego jak 

również nieorganicznego. Ogromna ich różnorodność budowy, sposób działania i 

zastosowania utrudnia jednoznaczny podział tych związków. W pracy oparto się na 

klasyfikacji, której podstawą było zastosowanie i sposób działania środków ochrony roślin na 

określone grupy agrofagów (tab. 1). Znajomość klasyfikacji chemicznej (np. pochodne kwasu 



 6 

fosforowego, karbaminianowego i ditiokarbaminianowego, aryloalkilokarboksylowe, 

triazyny, nitrofenole, mocznikowe, pyretroidy syntetyczne, alifatyczne i aromatyczne 

chloropochodne), jak i  klasyfikacji toksykologicznej, jest niezbędna do określania całości 

potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń wynikających z obecności pozostałości ś.o.r. w 

płodach rolnych.  

 

Tabela 1. Klasyfikacja pestycydów wg ich zastosowania 

 

Grupa Podgrupa Zastosowanie Grupa Zastosowanie 

zo
o
cy

d
y

 

insektycydy owadobójcze herbicydy 
do zwalczania 

chwastów 

akarycydy 
do niszczenia roztoczy 

roślinnych fungicydy 
grzybobójcze i 

grzybostatyczne 
rodentocydy przeciw gryzoniom 

moluskocydy 
do zwalczania 

ślimaków regulatory 

wzrostu 

stymulujące lub 

hamujące procesy 

życiowe roślin limacydy 
do zwalczania 

ślimaków nagich 

nematocydy nicieniobójcze 

synergetyki 

potęgujące 

działanie innych 

substancji 
bakteriocydy bakteriobójcze 

atraktanty zwabiające szkodniki desykanty wysuszające liście 

aficydy 
działające selektywnie 

na mszyce 
defolianty 

usuwające 

nadmierną ilość 

liści 

repelenty odstraszające szkodniki 

defloranty 

usuwające 

nadmierną ilość 

kwiatów 
larwicydy do zwalczania larw 

 

 Podstawowym warunkiem jest dopuszczenie danego środka ochrony roślin do 

zastosowania w danej uprawie i przeciw określonemu agrofagowi. Zgodnie z cytowanym Art. 

68 środki wolno stosować jedynie zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, a więc jedynie 

w zwalczaniu wymienionych w etykiecie agrofagów. 

 We współczesnym rolnictwie można wyróżnić trzy podstawowe systemy produkcji: 

konwencjonalny (intensywny, ekstensywny, dowolny), integrowany i ekologiczny. Każdy z 

nich ma swoją specyfikę określoną oczekiwaniami, co do jakości i ilości uzyskiwanego plonu 

oraz stopniem ingerencji w środowisko naturalne, jak również zakresem stosowanych 

środków ochrony roślin.  

 W wielu rozwiniętych krajach Unii Europejskiej (UE) podjęto działania mające na celu 

minimalizowanie lub zapobieganie ujemnym skutkom nadmiernej i często nieracjonalnej 

chemizacji produkcji rolniczej. Znalazło to wyraz w zmianie strategii ochrony roślin 
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polegającej na wprowadzaniu zasad najpierw integrowanej ochrony, a następnie integrowanej 

produkcji (IP). 

 Celem integrowanej produkcji jest uzyskanie stabilnej wydajności i 

odpowiedniego dochodu rolniczego w sposób nie zagrażający środowisku 

przyrodniczemu, ochrona otaczającego środowiska i rolniczego krajobrazu oraz 

uzyskanie produktów rolnych o najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia ludzi 

 Zasadą integrowanej ochrony roślin jest, aby do zabiegów wybierać środki 

charakteryzujące się niższą toksycznością oraz selektywne, to znaczy nie powodujące 

śmierci organizmów pożytecznych i nie zwalczanych.  

 Chemiczna ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami czy chwastami, gdy tylko 

jest to możliwe, powinna być zastępowana metodami alternatywnymi, takimi jak: 

biologiczne, fizyczne i agrotechniczne. 

 Właściwa ochrona chemiczna możliwa jest tylko przy dobrej znajomości zarówno 

biologii szkodników jak i właściwości środków ochrony roślin. Każdorazowo przed 

podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu i doborze środka ochrony roślin niezbędna jest 

dokładna analiza aktualnej sytuacji w konkretnej uprawie. Należy przede wszystkim 

uwzględnić podatność odmiany, fazę rozwojową rośliny i szkodnika, obfitość źródła infekcji, 

warunki atmosferyczne, właściwości preparatu, rotację związków o różnym mechanizmie 

działania oraz występowanie form odpornych na poszczególne środki ochrony roślin. Ponadto 

za każdym razem przed użyciem środka należy zapoznać się z treścią obowiązującej etykiety.  

W integrowanej produkcji stosuje się wybrane środki ochrony roślin tylko wtedy, gdy 

dany agrofag przekroczył próg ekonomicznej szkodliwości. Istotne jest również to, iż 

chroniąc daną uprawę daje się pierwszeństwo metodom nie chemicznym, takim jak 

biologiczne i agrotechniczne, a stosowanie nawozów mineralnych jest oparte o wymagania 

pokarmowe roślin, z uwzględnieniem aktualnej zasobności gleby. 

Wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej 

produkcji są publikowane w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut 

Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Środki ochrony roślin 

rekomendowane do integrowanej produkcji są jednoznacznie oznaczone w ww. Zaleceniach 

literami IP. Wykazy środków do integrowanej produkcji znajdują się również w corocznie 

aktualizowanych programach ochrony roślin opracowywanych lub autoryzowanych przez 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
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 W Polsce liczba wydawanych certyfikatów integrowanej produkcji w latach 2004–

2006 stale się zwiększała. W województwie mazowieckim w tym okresie łącznie wydano  

1 209 certyfikatów IP (2004 r. – 267, 2005 r. – 426, 2006 r. – 516), w lubelskim 602 (2004 r. 

– 47, 2005 r. – 426, 2006 r. – 129),   w warmińsko-mazurskim 179 (2004 r. – 7, 2005 r. – 78, 

2006 r. – 94) i w podlaskim 60 (2004 r. – 15, 2005 r. – 19, 2006 r. – 26). Łącznie W okresie 

2004–2006 w Polsce łącznie wydano ich 4 259. Jednakże udział w wydawaniu certyfikatów w 

roku 2007 i 2008 w tych województwach uległ znacznemu pomniejszeniu, w warmińsko-

mazurskim w 2007 roku – 37, w 2008 roku – 31; w lubelskim 74 i 80, w podlaskim w 2007 

roku – 34, a w 2008 roku wydano tylko 8 certyfikatów. Było to spowodowane niskim 

zainteresowaniem sieci handlowych, które preferują produkty pochodzące np. z systemu 

EUREPGAP (ang. Euro-Retailer Produce Group of Good Agricultural Practices) oraz 

niekorzystny system dofinansowania do integrowanej produkcji. 

 W produkcji towarowej wykorzystuje się system konwencjonalny, który dominuje w 

północno-wshodniej Polsce. Największą liczbą gospodarstw konwencjonalnych w północno-

wschodniej Polsce w roku 2007 charakteryzowało się województwo lubelskie (283 775), 

następnie podlaskie (107 297), a najmniejszą warmińsko-mazurskie (69 269). 

 Udział gospodarstw ekologicznych w Polsce w ogólnej produkcji żywności jest 

jeszcze niewielki, jednak wzrost popytu na żywność wolną od zanieczyszczeń chemicznych 

może przyczynić się do ich zwiększenia. Filozofia prowadzenia gospodarstw ekologicznych 

opiera się na zakazie stosowania środków chemicznych, w tym nawozów mineralnych i 

syntetycznych ś.o.r. Do zwalczania szkodników, chorób i chwastów dopuszcza się wyłącznie 

metody agrotechniczne, mechaniczne i biologiczne (Adamczewski i Urban 2000). Środki 

ochrony roślin, które można stosować w tych gospodarstwach, stanowią substancje 

pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego i są ściśle określone przez odpowiednie przepisy. 

Celem tego sposobu produkcji jest otrzymanie produktów o wysokiej wartości biologicznej 

wolnych od chemicznych pozostałości. Poza tym system ekologiczny korzystnie wpływa na 

utrzymanie żyzności gleby oraz zwiększenie biologicznej różnorodności roślin. Rolnictwo 

ekologiczne jest systemem zrównoważonym pod względem ekologicznym, ekonomicznym i 

społecznym. Nie obciąża środowiska, jest w dużym stopniu niezależne od nakładów 

zewnętrznych, umożliwia zachowanie oraz rozwój wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych 

i kulturowych oraz spełnia ważną rolę w ochronie środowiska. W latach 2005–2008 

odnotowano wyraźny wzrost powstających gospodarstw ekologicznych w północno-

wschodniej Polsce, których liczba kształtowała się następująco: podlaskie – 482; 431; 847; 1 

160; lubelskie – 774; 1 072; 1 402; 1 566 i warmińsko-mazurskie – 432; 586; 773; 1 059 
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(JIHARS 2008). Fakt ten znalazł swoje odzwierciedlenie w badaniach laboratoryjnych 

zwiększającej się liczby próbek z gospodarstw ekologicznych w zakresie pozostałości ś.o.r. 

1.3. Strategia bezpieczeństwa żywności  

Bezpieczeństwo żywności, jest rozumiane jako zapewnienie, że żywność nie 

spowoduje uszczerbku na zdrowiu konsumenta, jeśli jest przygotowana i/lub spożywana 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Żywność – oznacza jakiekolwiek substancje lub 

produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do 

spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać, a żywność 

„bezpieczna” to produkty wolne od czynników zagrażających zdrowiu. Podstawowym 

polskim aktem prawnym regulującym zagadnienie bezpieczeństwa żywności jest ustawa z 

dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 

1225). W jej rozumieniu bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być 

spełnione, dotyczących w szczególności: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów; 

poziomów substancji zanieczyszczających; pozostałości pestycydów; warunków 

napromieniowania żywności; cech organoleptycznych oraz działań, które muszą być 

podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością. Jest to priorytetowe 

zadanie akcesyjne stanowiące zespół wzajemnie ze sobą powiązanych działań systemowych, 

we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego, „od pola do stołu”. Ustawa wprowadza 

przepisy kompetencyjne, między innymi wyznacza organy urzędowej kontroli żywności oraz 

ustanawia koordynatora systemu bezpieczeństwa żywności. Zapewnienie odpowiedniej 

jakości zdrowotnej żywności, zależnej od zawartości składników odżywczych i 

nieodżywczych, w tym stwarzających ryzyko dla zdrowia człowieka oraz potencjalnej 

obecności czynników zagrażających zdrowiu, na różnych etapach łańcucha żywnościowego, 

jest przedmiotem strategii bezpieczeństwa żywności opracowywanej przez:  

1. Organizacje międzynarodowe: 

 Komisja Kodeksu Żywnościowego (ogólnoświatowa, Codex Alimentarius) 

(www.codexalimentarius.net/web/index.en.jsp) 

 Komitety Ekspertów FAO/WHO 

  (www.who.int/foodsafety/en/,www.who.int/ipcs/food/jecfa/en, 

  www.who.int/ipcs/food/IMPR/en/, www.jecfa.ilsi.org/search.cfm). 

 2. Organizacje europejskie: 

a) Komisja Europejska 

 (http://europa.eu.int/information society/eeurope/ehealth/doc/communication_acte_it_fin.pdf)  

http://www.codexalimentarius.net/web/index.en.jsp
http://www.who.int/foodsafety/en/,www.who.int/ipcs/food/jecfa/en
http://www.who.int/ipcs/food/IMPR/en/
http://www.jecfa.ilsi.org/search.cfm
http://europa.eu.int/information%20society/eeurope/ehealth/doc/communication_acte_it_fin.pdf
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oraz Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO), na której 

spoczywa odpowiedzialność za inicjowanie prac nad ustawodawstwem dotyczącym 

pozostałości pestycydów w żywności. 

b) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety 

Authority –  EFSA) (www.efsa.eu.int) utworzony w 2002 roku na mocy Rozporządzenia 

178/2002/WE, którego zadaniem jest zapewnianie niezależnego doradztwa naukowego oraz 

wsparcia naukowo-technicznego w zakresie prawodawstwa i polityki Wspólnoty Europejskiej 

we wszystkich dziedzinach, wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na 

bezpieczeństwo żywności i pasz. Urząd zbiera i analizuje dane, które umożliwiają 

przygotowanie charakterystyk i monitorowanie zagrożeń. Funkcjonowanie EFSA ma 

zapewnić rzetelną informację w sprawach istniejących i pojawiających się zagrożeń 

bezpieczeństwa żywności, przyczynić się do wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia 

ludzkiego, zdrowia zwierząt i odpowiednich warunków ich hodowli, zdrowia roślin i ochrony 

środowiska naturalnego w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego. Opinie naukowe 

i porady, dostarczane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Żywności opracowywane 

są przez Komitet Naukowy i dziewięć paneli naukowych, z których każdy posiada 

kompetencje w danej dziedzinie oceny ryzyka. Komitet Naukowy koordynuje pracę paneli 

oraz zajmuje się zagadnieniami przekrojowymi, mającymi znaczenie dla wszystkich paneli.  

3. Organizacje krajowe  

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności 

sprawują Minister Zdrowia, Minister Rolnictwa i Minister Finansów poprzez podległe im 

organy. W systemie bezpieczeństwa uczestniczą: podległa Ministrowi Zdrowia – Państwowa 

Inspekcja Sanitarna (PIS), podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Państwowa 

Inspekcja Weterynaryjna (PIW), Państwowa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych (PIHARS), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), 

podległa Ministrowi Finansów – Państwowa Inspekcja Celna (w zakresie granicznych 

kontroli żywności), podległa Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Państwowa 

Inspekcja Handlowa (PIH). 

1.4. Pozostałości środków ochrony roślin w żywności – najwyższe dopuszczalne poziomy 

pozostałości 

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, NDP (ang. 

Maximum Residue Limits – MRL), są to wartości ustalone w nadzorowanych badaniach 

polowych prowadzonych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej (ang. Good 

Agriculture Practice – GAP). Poza wartościami NDP, normowanymi przez Unię Europejską 
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w różnych krajach (w tym i w Polsce), funkcjonowały tzw. narodowe NDP, czyli najwyższe 

dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą 

znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni w danym kraju. Graniczne 

limity, jako obowiązujące wartości normatywne, pojawiły się w polskim ustawodawstwie 

żywnościowym w 1993 roku. Na terenie Polski do 2008 roku obowiązywały wartości 

narodowych NDP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 

października 1993 r. (Dz. U. 1993, Nr 104, poz. 476 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003, Nr 21, poz. 177 z późn. zm.), z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 85, poz. 801 z późn. zm.) oraz z dnia 16 maja 2007 r. (Dz. 

U. 2007, Nr 119, poz. 817 z późn. zm.). 

Akty te określały między innymi maksymalne dopuszczalne zawartości pozostałości 

pestycydów, które mogły znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub 

na ich powierzchni z wyłączeniem ziarna zbóż (załącznik nr 1) oraz środkach spożywczych 

przeznaczonych dla niemowląt (do 12 miesiąca życia włącznie) i małych dzieci (w wieku od 

roku do 3 lat), określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225) 

(załącznik nr 4) (Struciński i wsp. 2007).  

Państwa członkowskie Unii Europejskiej od 1976 roku współpracują nad 

uzgodnieniem wspólnych limitów granicznych w różnych produktach spożywczych. Jak 

dotąd, ustawodawstwo dotyczące maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w/na 

produktach zbożowych, owocach, warzywach, produktach pochodzenia zwierzęcego i 

paszach, było wielokrotnie korygowane. W celu ułatwienia i zwiększenia przejrzystości, 

wcześniejsze dyrektywy uchylono i zastąpiono jednym aktem prawnym, tj. Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 lutego 2005 roku nr 396/2005 (Dz. U. L 

70 z dnia 16 marca 2005 roku). W wyżej wymienionym Rozporządzeniu określono 

maksymalne poziomy pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, 

zwierzęcego i paszach. 

Pod koniec 2007 roku państwa członkowskie weszły w okres przejściowy, mający na 

celu dostosowanie obecnych wartości narodowych NDP do nowych, zgodnie z 

Rozporządzeniem 396/2005/EC. Z dniem 1 września 2008 roku w krajach UE, w tym w 

Polsce, weszło w życie jedno z Rozporządzeń Komisji (WE) 839/2008, zmieniające wyżej 

podane w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących maksymalnych limitów 

pozostałości pestycydów w określonych produktach lub na ich powierzchni. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19931040476
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030210177
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040850801
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071190817
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071190817
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Nowe przepisy wprowadziły zharmonizowane wartości najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości pestycydów (MRL). Zapewnia to bezpieczeństwo żywności 

dla wszystkich konsumentów i pozwala dostawcom oraz importerom sprawnie prowadzić 

wymianę towarową, ponieważ rozbieżności limitów granicznych zawartych w 27 

rozporządzeniach narodowych zostały wyeliminowane. W stosunku do poprzednich regulacji, 

dla tych samych pestycydów były ustanowione różne wartości MRL i zezwalały na 

stosowanie tych samych środków ochrony roślin, w różnych uprawach państw 

członkowskich. Rozporządzenie Komisji (WE) 839/2008 wyszczególnia około 1 100 

pestycydów stosowanych w rolnictwie, natomiast MRL określono dla 315 produktów 

rolnych. Nowe przepisy koncentrują się również na bezpieczeństwie wszystkich grup 

konsumentów, między innymi dzieci, młodzieży czy wegetarian. Komisja Europejska 

umożliwia dostęp do MRL i informacji na temat pozostałości pestycydów w płodach rolnych 

poprzez łatwo dostępną dla każdego konsumenta i producenta bazę danych, zawierającą 

aktualizowane na bieżąco prawne poziomy pestycydów poprzez stronę sieci Web:  

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

 lub informacje takie dostępne są na stronach:  

www.freshquality.org/english/news.asp; 

www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp; www.minrol.gov.pl.  

Ochrona i produkcja roślin prowadzona zgodnie z Metodykami IP, wykazami środków 

dopuszczonych do IP oraz zgodnie z etykietą – instrukcją zalecanych do IP środków daje 

zbiory, w których nie stwierdza się przekroczeń najwyższych dopuszczanych poziomów 

pozostałości (NDP) środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków 

oraz substancji szkodliwych. Wojewódzki inspektor jest uprawniony przed wydaniem 

certyfikatu do przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia upraw zgodnie z zasadami 

integrowanej produkcji. W toku tej kontroli wojewódzki inspektor może żądać od 

zainteresowanego producenta przedstawienia zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i 

produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). 

Zaświadczenia o nie przekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych 

dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin - wydaje: 

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub 

2. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (Poznań. Białystok) 

3. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://www.freshquality.org/english/news.asp
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
http://www.minrol.gov.pl/
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natomiast metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych - 

wydają okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Jednocześnie producent rolny może ubiegać się 

o zwrot kosztów poniesionych w związku z kontrolą, mającą na celu wydanie certyfikatu IP.  

1.5. Europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) 

Ważnym elementem polityki ochrony zdrowia konsumentów Wspólnoty Europejskiej 

jest System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (ang. Rapid Alert 

System for Food and Feed – RASFF), który opisany został w Dyrektywie Rady Europy  z 

dnia 29 czerwca 1992 roku (92/59/EWG). Obejmował on bezpieczeństwo żywności z 

wyłączeniem pasz oraz artykułów przemysłowych. Kolejne Rozporządzenie z dnia 28 

stycznia 2002 roku (178/2002/WE) przyczyniło się do zmodyfikowania tego systemu i 

włączenia do niego produktów paszowych, określając ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, ustanawiające EFSA oraz procedury w sprawie bezpieczeństwa 

żywnościowego. Kontrola żywności w zmodernizowanym systemie RASFF UE, do którego 

są przesyłane powiadomienia dotyczące poważnych przekroczeń poziomu NDP – ustawa z 

dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 

1225) – zastosowania np. środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu lub 

zastosowania środka w sposób stwarzający zagrożenie zdrowia człowieka lub zwierząt, bądź 

też na użycie ich niezgodnie z zaleceniami, ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie 

roślin (Dz. U. 2003, Nr 11, poz. 94), prowadzi Komisja Europejska. Założeniem systemu jest 

wymiana informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi i Komisją Europejską o 

produktach żywnościowych lub środkach żywienia zwierząt, stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia. 

 

1.5.1. Europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach 

żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) w Polsce 

System RASFF w Polsce został wdrożony w dniu 1 maja 2004 roku. Jednostką 

odpowiedzialną za właściwe jego funkcjonowanie jest Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), 

który koordynuje wszelkie działania w kraju, jak również powiadamia Komisję Europejską o 

stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności oraz pasz. W obrębie systemu RASFF 

funkcjonują trzy rodzaje powiadomień: powiadomienie alarmowe odnoszące się do sytuacji, 

gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja po wprowadzeniu na rynek produktu 

stanowiącego zagrożenie; powiadomienie informacyjne nie wymagające podjęcia 

natychmiastowych działań, mogące dostarczyć przydatnych informacji o źródłach zagrożenia 
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oraz powiadomienie o zagrożeniu na granicy, wprowadzone w 2008 roku, a wcześniej 

wchodzące w zakres powiadomień informacyjnych, dotyczące odmowy wwozu danych 

produktów na teren Wspólnoty Europejskiej. 

 W 2005 roku Polska w ramach systemu RASFF przesłała do Komisji Europejskiej 40 

powiadomień (www.ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf), ale żadne z nich 

nie dotyczyło pozostałości pestycydów. W roku 2006 z krajów UE napłynęło 15 (2%) 

powiadomień alarmowych i 79 (4%) informacyjnych dotyczących pozostałości pestycydów, 

w tym jedno z Polski (Polska łącznie przesłała 111 powiadomień). W 2007 roku, w stosunku 

do roku ubiegłego wzrosła niemalże dwukrotnie liczba powiadomień alarmowych 38 (4%) i 

informacyjnych 142 (7%) z krajów UE. Polska także przesłała o 30 więcej (141), w tym 4 

dotyczące pozostałości pestycydów. Zgodnie z danymi przedstawionymi w rocznym Raporcie 

z funkcjonowania RASFF w UE, w 2008 roku zarejestrowano 528 powiadomień alarmowych, 

1 138 informacyjnych i 1 377 o zatrzymaniu na granicy. W powiadomieniach alarmowych 

62% dotyczyło obecności w żywności lub paszach potencjalnie chorobotwórczych 

mikroorganizmów, metali ciężkich lub mikotoksyn. W powiadomieniach informacyjnych 

54% odnosiło się do mikotoksyn, chorobotwórczych mikroorganizmów, pestycydów lub 

dodatków do żywności (produkty najczęściej pochodzące z krajów trzecich). W 2008 roku 

Polska przesłała 170 powiadomień RASFF, w tym 1 dotyczyło pozostałości pestycydów. 

 W 2010 ROKU, z 3 358 przesłanych do RASFF, 592 sklasyfikowano jako alertowe, 1  

188 informacyjne, a 1 578 o zatrzymaniu na granicy. Jak widać nastąpił wyraźny wzrost 

przesyłanych powiadomień do systemu RASSF. 

 Według Komisji, jednym z powodów zwiększania się liczby powiadomień w ostatnich 

latach może być aktywniejszy udział Państw Członkowskich w informowaniu o 

zidentyfikowanych zagrożeniach, wynikający min. ze wzrastającego importu żywności 

(większa liczba kontroli na granicy) oraz doskonalenia zaplecza analitycznego 

2. Monitoring i kontrola pozostałości środków ochrony roślin 

W celu ochrony zdrowia człowieka przed niepożądanymi skutkami stosowania 

środków ochrony roślin oraz zagwarantowania bezpieczeństwa produkowanej żywności 

istnieje kontrola zarówno na etapie produkcji pierwotnej, jak i wtórnej. Badania ich 

pozostałości, a także innych zanieczyszczeń w płodach rolnych oraz środkach spożywczych, 

uznawane są za podstawowy element każdego krajowego programu oceny jakości żywności. 

Kraje Unii Europejskiej zobligowane są do monitorowania pozostałości pestycydów w 

produktach spożywczych na postawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
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Europy z dnia 23 lutego 2005 roku nr 396/2005 z późn. zm. (Dz. U. L 70 z dnia 16 marca 

2005 roku), ustalającej ogólne zasady urzędowej kontroli żywności we wszystkich krajach 

członkowskich UE. Zgodnie z jej postanowieniami, rządy poszczególnych krajów 

członkowskich odpowiadają za właściwy nadzór w tym zakresie. Ponadto działania dotyczące 

badań laboratoryjnych urzędowej kontroli żywności określa dodatkowo Dyrektywa Rady 

Europy z dnia 29 października 1993 roku (93/99/EEC) mówiąca między innymi o tym, iż 

jedynie wyniki otrzymywane z akredytowanych laboratoriów badawczych będą uznawane w 

międzynarodowym handlu żywnością.  

Obowiązkiem Polski, wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej, jest 

zorganizowanie skutecznej kontroli żywności umożliwiającej ocenę jej jakości zdrowotnej w 

odniesieniu do populacji generalnej oraz grup szczególnego ryzyka, np. dla niemowląt i 

małych dzieci. W przypadku pozostałości pestycydów zadanie to jest realizowane poprzez 

prowadzenie programów monitoringu (corocznego zintegrowanego monitoringu Unii 

Europejskiej oraz monitoringu krajowego) i urzędowej kontroli (planowanej i celowej) 

żywności zgodnie z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości 

(www.prawo.lex.pl/czasopisma/pis/konw_szt.html). 

Za organizację i przebieg badań monitorowych w żywności pochodzącej z produkcji 

wtórnej pod kątem pozostałości pestycydów w Polsce odpowiada Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, a głównymi wykonawcami badań analitycznych są Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczne. Próbki środków spożywczych są pobierane wyłącznie z obrotu, na etapach 

umożliwiających identyfikację producenta (również w ramach kontroli granicznych).  

Za organizację i przebieg badań monitorowych i urzędowej kontroli pozostałości 

środków ochrony roślin w produktach roślinnych na etapie produkcji pierwotnej w Polsce 

odpowiada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), a głównymi 

wykonawcami badań analitycznych są: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 

Badawczy (IOR – PIB), Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) oraz Centralne 

Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Program urzędowej 

kontroli obejmuje substancje aktywne środków ochrony roślin stosowanych 

przez producentów rolnych, zwłaszcza wielokrotnie podczas wegetacji, charakteryzujące się 

długą karencją oraz płody rolne o ważnym znaczeniu żywieniowym. Innymi kryteriami 

doboru oznaczanych pestycydów są: ich wielkość zużycia w Polsce, prawdopodobieństwo 

wystąpienia ich pozostałości na podstawie zakresu stosowania, właściwości fizyko-

chemicznych i toksykologicznych oraz oceny potencjału analitycznego. Priorytetem są 

http://www.prawo.lex.pl/czasopisma/pis/konw_szt.html


 16 

uprawy intensywnie chronione, takie, jak warzywa spod osłon, czy uprawy sadownicze 

(jabłka i wiśnie) oraz płody rolne, spożywane najczęściej przez konsumentów.  

Celem urzędowej kontroli jest stwierdzenie prawidłowości stosowania środków 

ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawa z dnia 18 grudnia 2003 

roku o ochronie roślin (Dz. U. 2003, Nr 133, poz. 849 z póź. zm.), zapobieganie 

wprowadzaniu do obrotu płodów rolnych stwarzających zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt 

oraz ocena zgodności znajdowanych pozostałości z dopuszczonymi poziomami 

obowiązującymi w Polsce – ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności 

i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225). Wyniki urzędowej kontroli są wykorzystywane 

przede wszystkim do szacowania ryzyka narażenia zdrowia ludzi na pobranie pozostałości 

ś.o.r. w diecie. 

W ramach prowadzonej urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w płodach 

rolnych na etapie produkcji pierwotnej, ponad 60% analiz laboratoryjnych przeprowadzono 

w IOR – PIB. W 2005 roku badaniami objęto 93 substancje aktywne i 5 związków 

pochodnych. W następnych latach liczba oznaczanych substancji aktywnych zwiększyła się o 

kolejnych 30 (w 2006 r. o 6. w 2007 o 19 i w 2008 roku o 5). W ramach kontroli 

przeprowadzonej w latach 2005–2008 badaniami objęto 47 upraw. W tabeli 1. zamieszczono 

wyniki badań laboratoryjnych uzyskane w IOR – PIB dotyczące liczby próbek oraz ich 

udziału w poszczególnych grupach roślin uprawnych (Nowacka i wsp. 2006, 2007, 2008, 

2009). Łącznie w każdym roku przebadano od 1 110 do 1 332 próbek płodów rolnych 

pochodzących z Polski. 

Największy odsetek próbek z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości stwierdzono w 2005 roku, natomiast stosowanie preparatów 

niezalecanych w 2007 roku. Na przestrzeni czteroletnich badań odnotowano tendencję 

spadkową liczby próbek z pozostałościami ś.o.r.  

Najczęściej wykrywano je w próbkach owoców, rzadziej w warzywach spod osłon. W 

próbkach warzyw gruntowych odnotowano odmienny trend, w kolejnych latach zwiększał się 

odsetek próbek z pozostałościami. W przypadku ziarna zbóż i nasion oleistych, najniższy 

odsetek takich próbek zanotowano w 2006 roku. Spośród badanych próbek owoców, 

pozostałości ś.o.r. występowały najczęściej w jabłkach, malinach, truskawkach, porzeczkach, 

agreście, wiśniach i gruszkach. W roślinach warzywnych największą liczbę próbek 

zanieczyszczonych chemicznie stwierdzono w sałacie.  
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Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli uzyskane w IOR – PIB 

w latach 2005–2008 
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19 1,7  29 2,2 30 2,3 22 1,7 

N – liczba badanych próbek, bez pozostałości – % próbek bez pozostałości, < NDP – % 

próbek z pozostałościami poniżej NDP, > NDP – % próbek z pozostałościami powyżej lub 

równych NDP, g – gruntowe, o – spod osłon 

 

Porównując dane dotyczące sprzedaży środków ochrony roślin publikowane przez 

Eurostat1 w latach 2003 – 2008 zaobserwować można, iż sprzedaż środków ochrony roślin w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej była na wyższym poziomie niż w Polsce i 

wynosiła średnio 15 tys. ton substancji czynnych, natomiast w Polsce w analizowanym 

okresie sprzedano średnio 13 tys. ton substancji czynnych. Zarówno w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej jaki i w Polsce sprzedaż środków ochrony roślin ciągle 

wzrasta. 

Analizując te same dane dotyczące sprzedaży środków ochrony roślin w latach 2003 – 

2008 w państwach takich jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania zauważyć można duże 
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zróżnicowanie. We Francji średnio rocznie zostaje sprzedane 76 tys. ton substancji czynnych, 

w Niemczech i Wielkiej Brytanii odpowiednio 31 tys. ton substancji czynnych i 23 tys. ton 

substancji czynnych, natomiast w Polsce sprzedaż środków ochrony roślin kształtuje się na 

poziomie 13 tys. ton substancji czynnych. Ponadto z opublikowanego przez EFSA Rocznego 

Raportu w sprawie pozostałości pestycydów za rok 2008 wynika, że odsetek próbek żywności 

i pasz, w których pestycydy przekraczają maksymalne limity ustawowe, ulega zmniejszeniu. 

W 2006 roku w 5% próbek wykryto pozostałości środków ochrony roślin, które przekraczają 

najwyższe dopuszczalne poziomy, natomiast w 2008 roku – w 3,5% badanych próbek. W 

Polsce w latach 2006 – 2009, zarówno w żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, 

jak i w paszach procent próbek z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych poziomów 

pozostałości środków ochrony roślin kształtował się na bardzo niskim poziomie. Dla 

żywności pochodzenia roślinnego odsetek ten, wahał się w przedziale od 4% w roku 2006 do 

0,5% w 2009 (Państwowa Inspekcja Sanitarna), natomiast w przypadku żywności 

pochodzenia zwierzęcego procent ten w analizowanym okresie nie przekraczał 0,2% 

badanych próbek. W wyniku analiz pasz, stwierdzono, że w przedmiotowym okresie zaledwie 

0,1% badanych próbek zawierało pozostałości środków ochrony roślin. Mając na uwadze 

powyższe zauważyć można, że w analizowanym okresie w Polsce osiągnięto niski poziom 

przekroczeń pozostałości środków ochrony roślin w porównaniu do innych krajów Unii 

Europejskiej. Przekroczenia pozostałości środków ochrony roślin nie stanowią, zatem 

poważnego problemu i występują sporadycznie, w szczególności w produktach pochodzenia 

zwierzęcego. Dalsze działania poszerzające wiedzę na temat ograniczenia ryzyka związanego 

ze stosowaniem środków ochrony roślin są jednak niezbędne w celu minimalizowania 

wskaźników dotyczących przekroczeń 

2.1. Metody oceny ryzyka narażenia zdrowia konsumentów związanego ze spożyciem 

żywności pochodzenia roślinnego zawierającej pozostałości środków ochrony roślin  

 

 Konsumpcja żywności pochodzenia roślinnego jest jedną z dróg narażenia konsumenta 

na chemiczne pozostałości środków ochrony roślin. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo 

stosowania pestycydów wynika z działania niektórych z nich na organizm ludzki, wiele 

wywołuje objawy chorobowe lub są uznawane za kancerogenne, teratogenne, mutagenne oraz 

alergenne (EFSA 2005a, 2005b; 2008, 2009,  Kroes i wsp. 2000; Kroes i wsp. 2004). 

Dlatego też obecność pozostałości ś.o.r. w żywności pochodzenia roślinnego jest stale 

aktualnym problemem (WHO 2003; FAO/WHO 2003, 2005, 2006 a,b). W celu dokonania 

oceny prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych u człowieka 
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w wyniku narażenia na pozostałości środków ochrony roślin, oznacza się poziomy skażeń 

płodów rolnych, stanowiących pierwsze ogniwo w łańcuchu produkcji żywności. Jednym 

z głównych zadań urzędowej kontroli pozostałości ś.o.r. na etapie produkcji pierwotnej jest  

sprawdzenie, czy pobranie pozostałości z dietą jest akceptowalne, czyli nie powoduje 

negatywnych skutków zdrowotnych. Odbywa się to na zasadzie tzw. „oszacowania ryzyka” w 

kontekście zdrowia ludzkiego.  

Jeden z etapów oceny i charakterystyki narażenia na pozostałości pestycydów w 

żywności stanowi szacowanie ryzyka. Jest ono zależne od wielkości narażenia, czyli dawki 

pestycydu wchłoniętej przez organizm człowieka i wyrażone jako iloczyn stężenia 

pozostałości spożytej w określonej ilości środka spożywczego (w mg/kg masy ciała) oraz 

czasu trwania narażenia. Do określenia dawki pozostałości pestycydów pobranych z 

żywnością i oszacowania związanego z tym ryzyka dla zdrowia, konieczna jest znajomość 

tzw. średniej dziennej diety oraz zdefiniowanie rożnych grup konsumentów.  

Dane o spożyciu, uzyskiwane w badaniach żywieniowych są dostępne w większości 

krajów, to jednak nie można ich bezpośrednio porównywać z uwagi na różnice w ich 

metodologii, systemie kodowania i grupowania żywności. EFSA podjęła w związku z tym 

niezbędne prace, wskutek czego utworzono międzynarodową sieć ekspertów ds. danych o 

spożyciu żywności 

Obecna na rynku żywność nie powinna zawierać pozostałości pestycydów na 

poziomie wyższym niż obowiązujące wartości MRL, a każdy przypadek ich przekroczenia 

podlega indywidualnej ocenie ryzyka. Ponadto ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi 

pozostałościami środków ochrony roślin powinno być szacowane, gdy: wykrywane są w 

danej uprawie niezalecane środki ochrony roślin, można spodziewać się niekorzystnego 

wpływu pobranego środka na zdrowie ludzi, w produktach zawierających pozostałości 

posiadające niską wartość ADI lub/i niską wartość ARfD, w produktach zawierających 

pozostałości, których wartość przekracza 50% maksymalnego dopuszczalnego poziomu lub 

wykryto pozostałości w produktach o relatywnie wysokim spożyciu (w szczególności dla 

małych dzieci i grup ryzyka) i dużej masie jednostkowej. W zależności od wyników tej 

oceny, informacja o przekroczeniu NDP może zostać zgłoszona do Systemu Wczesnego 

Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt 

(ang. Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). 

Mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów, limity graniczne zostały ustalone na 

takich poziomach, aby były bezpieczne dla konsumentów i jednocześnie tak, aby ta najniższa 

ilość pestycydu stosowana w uprawach mogła spowodować pożądany efekt. EFSA 
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sprecyzowała, że obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności, a nawet 

przekroczenie MRL, nie musi stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. W 

przypadku przekroczenia MRL powinno być ocenione narażenie krótkoterminowe, aby 

oszacować, czy stanowi to potencjalne ryzyko dla konsumentów. Podczas oceny 

długoterminowego (chronicznego) narażenia konsumenta, EFSA (2005) wykazuje ostrożne 

podejście stosując konserwatywne założenia, które to narażenie zawyżają.  

 

3. Omówienie wyników badań w ramach kontroli urzędowej w północno – wschodniej 

Polsce prowadzonej w latach 2005-2008 

3.1. Próbki do badań  

 Próbki do badań pozyskano w ramach urzędowej kontroli pozostałości środków 

ochrony roślin prowadzonej w latach 2005–2008 na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa (GIORiN) i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizowanej we 

współpracy z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) 

odpowiedzialnymi za pobieranie próbek według właściwego na dany rok Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia oraz Zarządzenia Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Analizowane próbki płodów rolnych oczyszczono tylko z resztek gleby, pozbawiono części 

zwiędniętych i nie obierano ze skórek. Materiał roślinny dostarczono w opakowaniach 

chroniących przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i ubytkiem, odpowiednio 

opieczętowanych i oznakowanych, wraz z protokołem pobrania próbki, zapewniających jej 

właściwą identyfikację. W protokole zawarto informacje mogące mieć znaczenie dla 

charakterystyki partii i późniejszego procesu analitycznego (identyfikację właściciela, daty i 

miejsca pobrania próbki, aplikowane środki ochrony roślin, dawki, terminy oraz wszelkie 

odstępstwa od zalecanych metod pobrania próbek). Pobrane w sposób losowy próbki z miejsc 

produkcji rolniczej – sadów, szklarni, tuneli foliowych i pól uprawnych, pochodziły z obszaru 

czterech województw (rys. 1). Analizowane próbki płodów rolnych podzielono na pięć grup 

asortymentowych: owoce świeże, warzywa świeże, nasiona i owoce oleiste, zboża i zioła.  
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– lubelskie 

– mazowieckie 

– podlaskie 

– warmińsko-mazurskie    

 

Rys. 1.  Obszar pobrania próbek (kolor) 

 

Płody rolne wyprodukowano w systemie integrowanym, konwencjonalnym (rys. 2–4) 

oraz ekologicznym.  
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Rys. 2. Udział badanych próbek owoców, warzyw i zbóż wyprodukowanych w systemie 

konwencjonalnym i integrowanym w województwie lubelskim w latach 2005–2008 
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Rys. 3. Udział badanych próbek owoców, warzyw i zbóż wyprodukowanych w systemie 

konwencjonalnym i integrowanym w województwie podlaskim w latach 2005–2008 
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Rys. 4. Udział badanych próbek owoców, warzyw i zbóż wyprodukowanych w systemie 

konwencjonalnym i integrowanym w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005–

2008 



 22 

3.2. Oznaczane substancje aktywne pestycydów 

 Zakresy badań substancji aktywnych pestycydów w poszczególnych uprawach 

ustalono przede wszystkim w oparciu o informacje z lat ubiegłych od producentów rolnych, 

którzy deklarowali stosowane środki ochrony roślin w protokołach pobrania próbek. Spośród 

tych preparatów w pierwszej kolejności badaniami objęto związki najpowszechniej stosowane 

i stosunkowo trwałe w środowisku. W ten sposób ukierunkowano programy na badanie 

substancji o podwyższonym prawdopodobieństwie pojawienia się pozostałości w czasie 

dojrzałości zbiorczej. W omawianym okresie badawczym w próbkach roślinnych 

poszukiwano od 93 do 123 substancji aktywnych pestycydów.  

 

3.3. Pozostałości środków ochrony roślin w próbkach zbóż 

W latach 2005–2008 przebadano 81 próbek zbóż stanowiących 8,3% (81/980) ogółu. Udział 

poszczególnych gatunków upraw rolniczych w grupie przedstawiał się następująco: ziarno 

pszenicy (47%), jęczmienia (21%), owsa (14,8%), żyta (8,6%), gryki (4,9%) i pszenżyta 

(3,7%). 

Z ogólnej liczby przebadanych próbek ziarna zbóż, 75 z nich, tj., 92,6% było wolnych 

od pozostałości ś.o.r., w tym próbki gryki i pszenżyta. W pozostałych czterech gatunkach 

stwierdzono obecność pozostałości insektycydu fosforoorganicznego (tab. 2-5, rys. 5). 

Pirymifos metylowy wystąpił w 28,6% próbek żyta, 8,3% owsa i 5,3% pszenicy na 

poziomach stężeń od 0,008 mg/kg do 0,14 mg/kg, a najwyższy jego stężenie 0,28 mg/kg 

zanotowano w życie. Nie stwierdzono próbek z przekroczeniami NDP oraz pozostałości 

niedozwolonych substancji aktywnych.  

Tabela 2. Oznaczone substancje aktywne środków ochrony roślin w próbkach jęczmienia  

 

Rok 
Stwierdzone 

pozostałości 

NDP 

[mg/kg

] 

Stężenie [mg/kg] 
Liczb

a 

próbe

k 

Liczba próbek 

mi

n 

ma

x 

średni

e 

< 

ND

P 

> 

ND

P 

< 

NDP    

n.s.a

. 

> 

NDP    

n.s.a

. 

200

7 
pirymifos metylowy 5 

0,1

3 

0,1

3 
0,13 1 1 0 0 0 

n.s.a. –  niezalecana substancja aktywna 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Oznaczone substancje aktywne środków ochrony roślin w próbkach owsa  
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Rok 
Stwierdzone 

pozostałości 

NDP 

[mg/kg

] 

Stężenie [mg/kg] 
Liczb

a 

próbe

k 

Liczba próbek 

mi

n 

ma

x 

średni

e 

< 

ND

P 

> 

ND

P 

< 

NDP    

n.s.a

. 

> 

NDP    

n.s.a

. 

200

7 
pirymifos metylowy 5 

0,0

6 

0,0

6 
0,06 1 1 0 0 0 

n.s.a. –  niezalecana substancja aktywna 

 

Tabela 4. Oznaczone substancje aktywne środków ochrony roślin w próbkach pszenicy 

 

Rok 
Stwierdzone 

pozostałości 

NDP 

[mg/kg

] 

Stężenie [mg/kg] 
Liczb

a 

próbe

k 

Liczba próbek 

mi

n 

ma

x 

średni

e 

< 

ND

P 

> 

ND

P 

< 

NDP    

n.s.a

. 

> 

NDP    

n.s.a

. 

200

7 
pirymifos metylowy 5 

0,0

1 

0,1

3 
0,07 2 2 0 0 0 

n.s.a. –  niezalecana substancja aktywna 

 

Tabela 5. Oznaczone substancje aktywne środków ochrony roślin w próbkach żyta  

 

Rok 
Stwierdzone 

pozostałości 

NDP 

[mg/kg

] 

Stężenie [mg/kg] 

Liczb

a 

próbe

k 

Liczba próbek 

min 
ma

x 

średni

e 

< 

ND

P 

> 

ND

P 

< 

ND

P    

n.s.a

. 

> 

ND

P    

n.s.a

. 

200

7 
pirymifos metylowy 5 

0,00

8 

0,2

8 
0,14 2 2 0 0 0 

n.s.a. –  niezalecana substancja aktywna 

 

 

 

 
 

Rys. 5. Oznaczone substancje aktywne insektycydów w próbkach ziarna zbóż w latach 2005–

2008 
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Rys. 6. Pochodzenie próbek rzepaku i zbóż badanych w latach 2005–2008 w zależności od 

systemu produkcji w poszczególnych województwach 
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konwencjonalnej z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (jęczmień, pszenica, 

owies i  żyto),  pszenżyto z podlaskiego, a gryka tylko z warmińsko-mazurskiego (rys. 6).  
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pozostałości powyżej dopuszczalnych limitów w próbkach pochodzących województwa 

warmińsko-mazurskiego. Odsetek próbek z pozostałościami wyniósł 18%. 
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Rys. 7. Porównanie udziału próbek nasion rzepaku badanych w latach 2005–2008 z 

poszczególnych województw z uwzględnieniem obecności pozostałości pestycydów 
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pozostałości powyżej dopuszczalnych limitów w próbkach pochodzących województwa 

podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Największy odsetek próbek z pozostałościami 

odnotowano w przypadku żyta pochodzącego z województwa warmińsko-mazurskiego 

(29%). 

 

 
 

Rys. 8. Porównanie udziału próbek zbóż badanych w latach 2005–2008 z poszczególnych 

województw z uwzględnieniem obecności pozostałości pestycydów 
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insektycyd fosforoorganiczny. Na podstawie badań z 2006 roku w krajach członkowskich 

Unii oraz w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (EC 2007, 2008) brak pozostałości 

pestycydów stwierdzono w 73% próbek zbóż. W skoordynowanym programie UE z 2007 

roku, najwyższe przekroczenie MRL wystąpiło w owsie (3,8%), gdzie jednocześnie owies i 

żyto zawierały najwięcej próbek bez pozostałości (80% i 77%). W polskich badaniach zbóż 

importowanych i krajowych (PIS), spośród badanych 77 związków wykryto 9,1%. Odsetek 

próbek, w których nie stwierdzono pestycydów wyniósł 93%. W 6% pozostałości były niższe 

bądź równe NDP, w 1% po uwzględnieniu niepewności, stężenia uznano za zgodne z 

obowiązującymi.  

W badaniach ziarna zbóż w prezentowanej pracy, w programie oznaczanych związków 

(od 60 w 2005 roku do 88 w 2008 roku) nie były obecne takie jak: MCPA, 2,4-D, benomyl, 

karbendazym, tiofanat metylu, glifosat i chloromekwat, które wykrywano w próbkach 

pochodzących z UE. Te substancje aktywne znajdowały się w środkach ochrony roślin 

aplikowanych na uprawy północno-wschodniej Polski. Analiza glifosatu lub innych 

herbicydów nie jest możliwa do przeprowadzenia za pomocą techniki chromatografii gazowej 

i wymaga zastosowania specyficznej, kosztownej aparatury, która jest w posiadaniu wielu 

europejskich laboratoriów. Dlatego też, niski procent wykrywanych pozostałości w zbożach 

północno-wschodniej Polski, jak i całej Polski (6–7%), może być tłumaczony nie 

oznaczaniem wszystkich s.a., szczególnie herbicydów. Jak już wspomniano, badanie tych 

pestycydów związane jest z możliwościami analitycznymi laboratoriów, a także narzuconymi 

programami badań. W zbożach z tego regionu wykryto tylko pirymifos metylowy w zakresie 

stężeń od 0,008 mg/kg do 0,28 mg/kg, a więc dużo niższym od ustalonych wartości NDP = 5 

mg/kg, zastosowany do ochrony w przechowalnictwie. 

3.5. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w 

różnych systemach w północno-wschodniej Polsce 

 

  Badania przeprowadzono na próbkach płodów rolnych wyprodukowanych w trzech 

systemach: ekologicznym (22 próbki), konwencjonalnym (618) i integrowanym (320). 

Porównanie obecności pozostałości ś.o.r. w próbkach płodów rolnych w zależności od 

systemu produkcji w poszczególnych latach 2005–2008 przedstawiono na rysunku 98. Zboża 

pochodziły wyłącznie z produkcji konwencjonalnej województwa podlaskiego oraz 

warmińsko-mazurskiego (lata 2005 i 2007) i zawierały pozostałości poniżej dopuszczalnych 

limitów. W 2008 roku próbki z produkcji integrowanej stanowiły tylko owoce z województwa 

podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w których wykryto najwyższy odsetek z 
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pozostałościami ś.o.r., zarówno poniżej jak i powyżej limitów granicznych. W danym roku 

badane owoce i warzywa z województwa lubelskiego wyprodukowane były wyłącznie w 

systemie konwencjonalnym i posiadały bardzo zbliżony odsetek próbek z pozostałościami 

poniżej i powyżej dopuszczalnych limitów w porównaniu do analogicznych z poprzedniego 

roku.  

 W próbkach wyprodukowanych w systemie konwencjonalnym, 75% nie zawierało 

pozostałości ś.o.r., zaś 41% z systemu integrowanego. Przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych poziomów stwierdzono w płodach rolnych pochodzących z obydwu 

systemów, 3,7% próbek z konwencjonalnego i 2,2% z integrowanego. Zastosowanie 

preparatów, których użycie było niezgodne z etykietą zanotowano w 1,8% próbek 

pochodzących z produkcji konwencjonalnej (11/618). W próbkach ekologicznych nie 

oznaczono pozostałości środków ochrony roślin. 

 

 

 

Rys. 9. Porównanie udziału obecności pozostałości ś.o.r. w próbkach płodów rolnych w 

zależności od systemu produkcji w poszczególnych latach 2005–2008 
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3.6. Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach wyprodukowanych w systemie 

integrowanym, konwencjonalnym i ekologicznym 

 

W niniejszej pracy jako reprezentatywne dla trzech typów produkcji szczegółowej 

analizie poddano jabłka. Łącznie przebadano 161 próbek. Znacząca część pochodziła z 

województwa lubelskiego (112, 70%), pozostałe z podlaskiego (38, 23%) i warmińsko-

mazurskiego (11, 7%). Jabłka wyprodukowane w systemie integrowanym stanowiły 50% (81) 

badanych próbek (lubelskie 59, podlaskie 15, warm.-maz. 7), w konwencjonalnym 49% (78) 

(lubelskie 53, podlaskie 21, warm.-maz. 4) i z produkcji ekologicznej 1,2% (2) (podlaskie 2).  

W próbkach jabłek wykryto pozostałości 17 związków (9 fungicydów – F, 8 

insektycydów – I) 193-krotnie. Oznaczane s.a. w jabłkach pochodzących z systemu 

integrowanego to: 2 insektycydy (2 I) i 8 fungicydów (8 F) : pirymikarb (I, 18-krotnie), 

acetamipiryd (I, 4), kaptan (F, 25), ditiokarbaminiany (F, 24), tolyfluanid (F, 18), pirymetanil 

(F, 8), cyprodinil (F, 2), flusilazol (F, 1), karbendazym (F, 1). Oznaczone pestycydy w 

jabłkach z systemu konwencjonalnego to: 7 insektycydów (7 I) i 9 fungicydów (9 F): 

pirymikarb (I, 5), diazynon (I, 4), dimetoat (I, 2), chloropiryfos etylowy (I, 1) fenazachina (I, 

1), fenitrotion (I, 1), fozalon (I, 1), kaptan (F, 33), ditiokarbaminiany (F, 27), pirymetanil (F, 

8), flusilazol (F, 1), folpet (F, 1), trifloksystrobina (F, 2), karbendazym (F, 1), tolyfluanid (F, 

1) oraz cyprodinil (F, 1). 

W jabłkach pochodzących z produkcji konwencjonalnej i integrowanej zanotowano 

próbki zarówno z jedną pozostałością, jak i z multipozostałościami: z dwiema, trzema, 

czterema, oraz dodatkowo w konwencjonalnej z sześcioma pozostałościami.  

Wśród próbek jabłek wyprodukowanych w systemie integrowanym 30 (37%) 

zawierało jeden związek (acetamipiryd, ditiokarbaminiany, kaptan, pirymetanil, pirymikarb, 

tolyfluanid), dwie substancje aktywne obecne były w 15 (18,5%) próbkach jabłkach. 

Najczęstszą kombinację stanowiły: kaptan/pirymikarb, pirymikarb/ditiokarbaminiany, 

kaptan/ditiokarbaminiany, pirymetanil/ditiokarbaminiany, flusilazol/ditiokarbaminiany i 

pirymikarb/tolyfluanid. Stężenie wykrytych związków mieściło się w zakresie od 0,05 do 0,4 

mg/kg. Jedenaście próbek (14%) jabłek zawierało trzy pozostałości w zakresie stężeń od 0,07 

do 0,51 mg/kg, z czego najczęściej była to kombinacja ditiokarbaminiany/kaptan (6 próbek). 

Pirymikarb, tolyfluanid, kaptan i ditiokarbaminiany obecne były w jednej próbce w stężeniu 

0,22 mg/kg.  



 29 

W jabłkach wyprodukowanych w systemie konwencjonalnym 21 (27%) próbek 

posiadało pozostałości 1 związku (diazynon, ditiokarbaminiany, kaptan, pirymetanil, 

pirymikarb, trifloksystrobina). Kombinacje dwóch s.a. zawierały 24 (31%) próbki, z czego 

najczęściej kaptan/ditiokarbaminiany. Trzy pozostałości s.a. obecne były w 3 (3,8%) 

próbkach: ditiokarbaminiany/fozalon/kaptan; ditiokarbaminiany/kaptan/diazynon; 

fenitrotion/folpet/fozalon w zakresie stężeń: 0,15–0,16 mg/kg. W dwóch próbkach (3%) 

obecne były cztery pozostałości: diazynon/ditiokarbaminiany/flusilazol/kaptan (całkowite 

stężenie 0,21 mg/kg) oraz kombinacja: ditiokarbaminiany/fenitrotion/kaptan/pirymikarb 

(całkowite stężenie 0,71 mg/kg), w 1 (1,3%) sześć związków (chloropiryfos 

etylowy/ditiokarbaminiany/kaptan/karbendazym/pirymetanil/pirymikarb) w stężeniu 0,36 

mg/kg. Spośród 81 próbek jabłek z produkcji integrowanej 24 (30%) nie zawierały 

pozostałości, natomiast z 78 konwencjonalnej 27 (35%). Do produkcji jabłek w systemie 

integrowanym nie użyto środków niezalecanych do stosowania. Stwierdzono przekroczenia 

najwyższych dopuszczalnych poziomów dla dwóch związków w czterech próbkach (2,5%): 

cyprodinil (0,09 mg/kg) w 2006 roku, gdzie NDP wynosiło 0,05 mg/kg oraz pirymetanil 

(0,03; 0,17; 0,2 mg/kg) w 2005 roku przy NDP = 0,01 mg/kg oraz 1 przypadek dla 

cyprodinilu w roku 2005, gdzie oznaczone stężenie było równe wartości NDP = 0,01 mg/kg. 

W czterech przypadkach, w których stężenie było wyższe od NDP przygotowano raporty 

RASFF, co stanowi 9,5% wszystkich powiadomień RASFF. 

Do produkcji jabłek w systemie konwencjonalnym zastosowano preparaty niezalecane 

do uprawy jabłek, zawierające tolyfluanid (0,09 mg/kg) lub fozalon (0,025; 0,03; 0,09 

mg/kg), które wykryto w 4 próbkach (5%). Odnotowano także przekroczenia najwyższych 

dopuszczalnych poziomów dla 5 związków: cyprodinilu (0,08 mg/kg – NDP = 0,05 mg/kg); 

dimetoatu (0,05; 0,09; 0,1 mg/kg – NDP = 0,02 mg/kg); fenitrotionu (0,02 mg/kg – NDP = 

0,01 mg/kg) i diazynonu (0,02; 0,02; 0,03 mg/kg – NDP = 0,01 mg/kg). W dwunastu 

przypadkach przygotowano powiadomienia w ramach systemu RASFF, co stanowi 29% 

wszystkich powiadomień. W jabłkach pochodzących z produkcji ekologicznej nie wykryto 

pozostałości ś.o.r.  

W piśmiennictwie krajowym i międzynarodowym niewiele jest danych dotyczących 

pestycydów w jabłkach produkowanych w różnych systemach (Łozowicka 2006 - 2012). W 

Europie, pomimo stale rosnącej produkcji integrowanej i ekologicznej, większość jabłek 

nadal pochodzi z rolnictwa konwencjonalnego. W 2005 roku około12 milionów ton 

wyprodukowano na 600 tys. ha w 25 krajach UE. Produkcja jabłek niewątpliwie związana jest 
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z wysokim poziomem stosowania ś.o.r. W rolnictwie konwencjonalnym np. w Wielkiej 

Brytanii insektycydy, fungicydy i herbicydy stosuje się na około 92–97% powierzchni sadów 

jabłkowych, regulatory wzrostu na 77%, mocznikowe 28%. Najczęściej wśród fungicydów 

kaptan, mychlobutanil, penkonazol, karbendazym i ditianon, a wśród insektycydów 

dominowały chloropiryfos, tiachlopryd i fenoksykarb. Wiele z tych s.a., w związku z 

toksycznością ostrą, jest średnio niebezpiecznych o prawdopodobnym działaniu 

kancerogennym, endokrynnym lub toksycznym (EPA 2008), inhibitorów cholinesterazy. W 

Europie 350 tys. ha przeznaczonych jest na produkcję organiczną owoców. Produkcja 

integrowana, jak wspomniano powinna dawać pierwszeństwo metodom ekologicznym. 

Jednakże brak jest danych, które można zestawić w różnych krajach, dotyczących tej 

produkcji. Wynika to z faktu różnic w narodowych statystykach i braku jasności w definicji 

produkcji integrowanej i konwencjonalnej. W 2000 roku, w Polsce 13% całkowitej produkcji 

jabłek pochodziło z produkcji IP (100 000 ton) od 625 producentów.  

System integrowany w stosunku do konwencjonalnego, charakteryzuje się produkcją 

owoców w nieco większym stopniu obciążonych pozostałościami, ale mniej szkodliwymi dla 

ludzi i na niższych poziomach stężeń. Pozostałości stwierdzono w 34% próbek 

wyprodukowanych w IP, natomiast w 26% jabłek konwencjonalnych. Owoce te pochodzące z 

produkcji integrowanej zdecydowanie mniej zawierały pozostałościami powyżej NDP (2,5%), 

niż z produkcji konwencjonalnej (6,2%). Przekroczenia dopuszczalnego poziomu w jabłkach 

IP odnotowano tylko dla pirymetanilu w 2005 roku, dla którego wówczas obowiązywało NDP 

na poziomie 0,01 mg/kg, a w roku 2008 wynosiło ono już 5 mg/kg, co może oznaczać, że 

stwierdzone przekroczenia nie stanowiły zagrożenia dla konsumentów. Przy produkcji jabłek 

w systemie integrowanym nie zastosowano substancji niezalecanych do ochrony. Oznaczone 

średnie stężenie związków w 51 próbkach jabłek konwencjonalnych wyniosło 8,68 mg/kg, w 

przeliczeniu na 1 próbkę jabłek 0,17 mg, a w 57 próbkach jabłek integrowanych – 9,89 

mg/kg, w przeliczeniu na 1 próbkę jabłek 0,17 mg/kg. Można przyjąć, iż produkcja 

konwencjonalna jabłek nie odbiegała poziomem średniej pozostałości pestycydów od 

integrowanej. Różnica zdecydowanie uwidaczniała się w rodzaju aplikowanych pestycydów, 

stosowaniu preparatów niezgodnie z zaleceniami do ochrony jabłek, dawek innych niż 

zalecane lub nie zachowanie terminów karencji (Treskic 2007).  

W pakistańskich badaniach jabłek wyprodukowanych w konwencjonalnym systemie z 

roku 2001 (Parveen i wsp. 2004), posiadających największy udział w rodzimej produkcji 

owoców, obecność pozostałości poniżej granicznych limitów stwierdzono w 38%, a ich brak 

w 47% próbek. W trzyletnim okresie od 1999 roku do 2001 roku zaobserwowano 
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zmniejszającą się ilość jabłek z pozostałościami powyżej NDP, odpowiednio 27%, 22% i 

15%. Spośród wykrytych pestycydów najczęściej stwierdzono syntetyczne pyretroidy takie 

jak bifentryna i fenwalerat do 7 mg/kg, insektycydy fosforoorganiczne – chloropiryfos do 

13,2 mg/kg, chloroorganiczne endosulfan i dikofol do 13 mg/kg. Spośród fungicydów 

oznaczono metalaksyl do 5,7 mg/kg, tiabendazol do 12 mg/kg i benomyl do 20 mg/kg. 

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, iż w przypadku 

produkcji konwencjonalnej pozostałości zastosowanych preparatów w jabłkach północno-

wschodniej Polski kształtowały się na poziomie minimalnym dla wszystkich oznaczonych 

pestycydów od 0,01 mg/kg do 0,09 mg/kg i najwyższym dla pirymetanilu 0,48 mg/kg oraz 

kaptanu 0,95 mg/kg. Ich poziom w stosunku do np. jabłek pakistańskich był o kilka rzędów 

niższy, a przekroczenia NDP od 2,5% w IP do 6,2% w konwencjonalnej. W próbkach jabłek 

konwencjonalnych zdecydowanie więcej wykryto środków ochrony roślin z grupy 

insektycydów niż w przypadku IP, jedynie pirymikarb z grupy karbaminianów zastosowano 

w obydwu systemach. Także aplikowane fungicydy były zbliżone, z wyjątkiem 

trifloksystrobiny (z grupy strobiluryn) w konwencjonalnej. Trzykrotnie więcej stwierdzono 

próbek z pestycydami przewyższającymi NDP (2–5 krotne przekroczenie), o 9% mniej z 

pozostałościami poniżej NDP oraz zastosowanie substancji niedozwolonych w jabłkach z 

produkcji konwencjonalnej (tolyfluanid z grupy sulfamidów i insektycyd fosforoorganiczny 

fozalon). Powszechnie wykrywany w Europie insektycyd fosforoorganiczny, chloropiryfos, 

stwierdzono tylko w jednej próbce jabłek w stężeniu 0,02 mg/kg. 

Jabłka pochodzące z produkcji ekologicznej nie zawierały pozostałości środków 

ochrony roślin. 

 

3.7. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w 

różnych systemach i województwach 

W literaturze nieliczne są oryginalne prace dotyczące badań nad pozostałościami ś.o.r. 

w polskich płodach w zależności od systemu ich produkcji (Łozowicka 2008-2011; 

Gnusowski 2007; Gnusowski i wsp. 2006), a brak jest takich doniesień z północno-

wschodniej Polski. 

Pussemier (Pussemier i wsp. 2006) w pracy przytacza wyniki badań monitoringowych 

pestycydów w płodach rolnych z systemu organicznego, integrowanego i konwencjonalnego, 

dostępne w bazach amerykańskich, europejskich i belgijskich. Autor wskazuje na znaczne 

różnice poziomów pozostałości w płodach rolnych pochodzących z różnych systemów 

gospodarowania, w obrębie nawet danego państwa. I tak na przykład, spośród trzech 
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przytoczonych amerykańskich baz, informacje na temat częstotliwości wykrywania 

pestycydów w produktach organicznych tego kraju, są zbieżne tylko w dwóch: USDA (ang. 

United States Department of Agriculture) 1994–1999 i Unii Konsumenckiej 1997 i wynoszą 

one od 23 do 27%, natomiast baza kalifornijska DPR (ang. Department of Pesticide 

Regulation) 1989–1998 podaje wartość 6,5%, a belgijska zaś 12%. Liczba próbek z 

pozostałościami z integrowanego systemu podawana przez USA – USDA wynosi od 47 do 

51% w bazie USA – Unii Konsumenckiej 1997. W przypadku produkcji konwencjonalnej 

kalifornijska DPR podaje wartość o połowę niższą 31% od pozostałych dwóch baz, USDA 

73%, a Unia Konsumencka 79%. Dane raportowane przez Komisję Europejską (EU) 

dotyczące obecności pestycydów (EC 1999) w próbkach konwencjonalnych wynoszą 36–

39%, a bazy belgijskie podają wartość 46 i 49% (AFSCA-FAVV 2001).  

 Porównując dane prezentowanych badań skażonych płodów z systemu 

konwencjonalnego i integrowanego wykazano, iż z produkcji IP pochodzi ponad 59%, a z 

konwencjonalnej – 25% próbek zawierających pozostałości. W systemie ekologicznym nie 

stwierdzono obecności pozostałości ś.o.r. Przekroczenia NDP odnotowano w płodach z 

produkcji integrowanej (2,2%) oraz konwencjonalnej (3,7%), a zastosowanie niedozwolonych 

substancji aktywnych tylko w próbkach z systemu konwencjonalnego (1,8%). Pussemier 

podaje następującą kolejność produkcji, z której pochodzi najmniej skażona żywność: 

organiczna (6,5%, 23%, 27% USA, 12% Belgia), integrowana (47–51% USA) i 

konwencjonalne (31%, 73%, 79% USA; EU 36–39%; 46–49% Belgia). Kolejność 

oszacowana na podstawie badań pod względem obecności pozostałości ś.o.r. w próbkach z 

regionu północno-wschodniej Polski przedstawia się następująco: organiczna (0%), 

konwencjonalna (25%) i integrowana (59%). 

W niniejszej pracy, porównując procentowy udział próbek z pozostałościami 

pochodzących z IP z województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-

mazurskiego (rys. 10) można zaobserwować, iż najwięcej posiadało lubelskie (67%) i 

warmińsko-mazurskie (66%). Jednakże, w lubelskim przekroczenia stwierdzono w 3%, 

natomiast w warmińsko-mazurskim w 6% próbek (rys. 10). 
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Rys. 10. Udział próbek wyprodukowanych w systemie integrowanym w  poszczególnych 

województwach w latach 2005–2008 z uwzględnieniem pozostałości  ś.o.r. 

 

 

W produkcji konwencjonalnej z lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i 

warmińsko-mazurskie (rys. 11) największy udział próbek z pozostałościami posiadało 

mazowieckie (67%), lubelskie (52%), znacznie niższy podlaskie (23%) i najmniejszy 

warmińsko-mazurskie (14%). Najwięcej próbek z przekroczeniami dopuszczalnych 

poziomów wykazało podlaskie i lubelskie (po 5%) i warmińsko-mazurskie (2%).  

 

 

 

 

 

Rys. 11. Udział próbek wyprodukowanych w systemie konwencjonalnym w poszczególnych 

województwach w latach 2005–2008 z uwzględnieniem pozostałości ś.o.r. 

Województwo lubelskie wniosło największy udział próbek z pozostałościami (60%). 

Największy odsetek próbek bez pozostałości posiadało warmińsko-mazurskie (77%). Na taki 

stan niewątpliwie mógł mieć wpływ rodzaj badanych płodów, z lubelskiego w przeważającej 

części owoce zawierające najwięcej pestycydów, a z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 

najmniej obarczone pozostałościami, warzywa, ziemniaki, rzepak i zboża (rys. 12). Próbki 

pochodzące z województwa mazowieckiego nie wykazały pozostałości powyżej limitów 

granicznych, zaś z podlaskiego i lubelskiego stanowiły po 3,8% i 4,1%, a z warmińsko-

mazurskiego 2,5%. 
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Rys. 12. Udział próbek wyprodukowanych w trzech systemach pochodzących z 

poszczególnych województw w latach 2005–2008 z uwzględnieniem pozostałości ś.o.r. 

Rolnictwo integrowane w Polsce jest nastawione głównie na uprawę owoców i 

warzyw, co potwierdził także przekrój płodów pochodzących z tej produkcji w północno-

wschodniej Polsce. W trakcie okresu badawczego nie odnotowano zbóż pochodzących z IP. 

Produkcja ta wymaga intensywnego stosowania ś.o.r. przyczyniając się do większej liczby 

próbek, w których wykryto pozostałości (rys. 13). Jednocześnie ścisła i systematyczna 

kontrola stosowania tych preparatów zmniejsza ryzyko przekroczenia NDP w produktach, co 

zostało potwierdzone w analizowanym okresie. 
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Rys. 13. Udział próbek z uwzględnieniem pozostałości wyprodukowanych w systemie 

konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym w latach 2005–2008  

 

Wyniki niniejszych badań prowadzonych w latach 2005–2008 wskazują, iż spośród 

próbek płodów rolnych pochodzących z produkcji integrowanej, w 51,2% stwierdzono 

pozostałości ś.o.r. poniżej limitów granicznych. W próbkach integrowanych z tego regionu, 
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nie stwierdzono obecności niedozwolonych substancji aktywnych, a przekroczenia NDP 

zanotowano w 2,3%. Według Gnusowskiego (Gnusowski 2007), w 2006 roku z polskich 

próbek pochodzących z integrowanej produkcji 48% zawierało pozostałości. Pestycydy 

najczęściej wykrywano w próbkach owoców (61%) i warzyw gruntowych (12%). 

Przekroczenia stwierdzono w 2,6%, a obecność niedozwolonych s.a. w 0,9%. W 

prezentowanych badaniach spośród próbek płodów rolnych z systemu konwencjonalnego, 

20% zawierało pozostałości poniżej NDP. Przekroczenia NDP (3,7%) i zastosowaniowe 

niedozwolonych substancji aktywnych odnotowano łącznie w 5,5%. W roku 2006 według 

Gnusowskiego (Gnusowski 2007), spośród takich krajowych próbek, w 21% stwierdzono 

obecność pestycydów. Pozostałości najczęściej wykrywano w owocach (41%) i warzywach 

spod osłon (26%). Związki na poziomie wyższym niż dopuszczalny zawierało 2,7%. W 1,8% 

stwierdzono obecność niedozwolonych preparatów. Analizowany materiał roślinny z 

produkcji konwencjonalnej charakteryzował się największym udziałem płodów z 

pozostałościami powyżej NDP oraz zawierał wszystkie próbki, w których wykryto substancje 

aktywne niezalecane do użycia w danej uprawie. Udział procentowy wszystkich próbek, w 

których wykryto pestycydy (25,8%) jest jednak mniejszy niż z integrowanego systemu 

(53,5%). Pomimo, że w próbkach pochodzących z IP wykryto pozostałości ś.o.r. w ponad 

połowie analizowanego materiału, to liczba przypadków, w których wystąpiło przekroczenie 

NDP jest niewielka. Produkcja konwencjonalna powinna charakteryzować się większym 

zużyciem ś.o.r., a więc i większą ilością pozostałości w badanych produktach, to na odmienny 

stan rzeczy wpłynął zarówno aspekt ekonomiczny stosowania ś.o.r., struktura upraw w 

poszczególnych typach produkcji, w tym rodzaj uprawianej rośliny oraz jej cechy (podatność 

na agrofagi, a więc konieczność stosowania chemicznej ochrony roślin). Jednak brak ścisłej i 

systematycznej kontroli, połączone z nieprawidłową techniką wykonywania zabiegów oraz 

nie stosowanie się do zaleceń użycia preparatów mogło przyczynić się do większej, w 

porównaniu z produkcją integrowaną, częstotliwości wykrywania pozostałości ś.o.r. w 

płodach rolnych. W produktach pochodzących z systemu konwencjonalnego i integrowanego 

znajdowano pozostałości przede wszystkim fungicydów (kaptan, ditiokarbaminiany, 

tolyfluanid, pirymetanil, flusilazol, procymidon, chlorotalonil), a w mniejszym zakresie 

insektycydów (pirymikarb, fenitrotion, chloropiryfos).  

Wykazane w tej pracy zawartości pozostałości ś.o.r. w płodach rolnych północno-

wschodniej Polski są zbliżone do rozkładu dla całej Polski. Według danych literaturowych 

wynika, iż rolnictwo integrowane produkuje żywność wyraźnie mniej skażoną w porównaniu 

z rolnictwem konwencjonalnym. W greckich badaniach brzoskwiń, wyprodukowanych w 
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systemie konwencjonalnym i integrowanym, Tsakiris (Tsakiris i wsp. 2004) wskazuje, na 

przykład iż pochodzące z systemu konwencjonalnego zawierały pestycydy w stężeniach 

trzykrotnie wyższych (chlorotalonil, paration, malation) niż z integrowanego. Przekroczenia 

NDP stwierdzono dla chloropiryfosu w 7% próbek pochodzących tylko z produkcji 

konwencjonalnej. Badania te dowodzą, iż w Grecji IP oferuje owoce najwyższej jakości, jest 

bezpieczna dla środowiska, a jej metody zaimplementowano z sukcesem. W północno-

wschodniej Polsce, tak jak i w całym kraju (Gnusowski i wsp. 2006) sytuacja jest odmienna. 

Z przeprowadzonych badań można wnioskować, iż owoce z produkcji integrowanej zawierają 

większy odsetek próbek z pozostałościami poniżej NDP w stosunku do konwencjonalnych i 

mniejszy z przekroczeniami NDP, natomiast w warzywach sytuacja jest odwrotna: mniejszy 

odsetek z pozostałościami poniżej NDP, natomiast większy z przekroczeniami powyżej NDP.  

W produkcji ekologicznej, wg. danych literaturowych, np. liczba próbek z 

pozostałościami w USA wynosi  od 23 do 27%, w Kalifornii 6,5%, a w Belgii 8%, w 

północno-wschodniej Polsce 0%. System ekologiczny cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem w tym regionie i może przyczynić się do produkcji bezpiecznych dla ludzi 

płodów rolnych i najmniej obciążonych pestycydami. 

6. PODSUMOWANIE 

 Zaprezentowane badania dotyczą oceny występowania pozostałości chemicznych 

środków ochrony roślin w płodach rolnych w zależności od systemu i miejsca produkcji, a 

także określenie ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów. Badania 

prowadzono w latach 2005–2008 na 980 próbkach materiału roślinnego pochodzącego z 

czterech województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań pozostałości środków ochrony roślin w 

płodach rolnych północno-wschodniej Polski, oceniono, iż owoce wnoszą największy odsetek 

próbek z pozostałościami (57%), a warzywa czterokrotnie mniejszy (13%). Przekroczenia 

najwyższych dopuszczalnych poziomów stwierdzono w próbkach owoców (5%) i 

czterokrotnie mniej w warzywach (1,4%) (łącznie 3,6%). Wykrycie niedozwolonych 

substancji aktywnych odnotowano w 1,6% próbek warzyw i w nieznacznie niższym odsetku 

próbek owoców (1,4%, łącznie 1,5%). Spośród próbek płodów rolnych pochodzących z 

produkcji integrowanej, w 55% stwierdzono pozostałości ś.o.r. poniżej limitów granicznych. 

W próbkach integrowanych z tego regionu, nie stwierdzono obecności niezalecanych 

substancji aktywnych, a przekroczenia NDP zanotowano w 2,2%. Owoce wyprodukowane w 

systemie integrowanym zawierają większy odsetek próbek z pozostałościami poniżej NDP w 
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stosunku do próbek konwencjonalnych i mniejszy z przekroczeniami NDP. W próbkach 

warzyw sytuacja jest odwrotna. W owocach wyprodukowanych w systemie ekologicznym nie 

stwierdzono obecności pozostałości środków ochrony roślin. 

Największy odsetek próbek bez pozostałości chemicznych ś.o.r. wykazało 

województwo warmińsko-mazurskie (76%). Województwo lubelskie wniosło największy 

udział próbek z pozostałościami (60%), a najwyższym odsetkiem próbek z przekroczeniami 

limitów granicznych, charakteryzowały się województwa podlaskie i lubelskie (po 4%). 

Pozostałości środków ochrony roślin najczęściej wykrywano na poziomach od 0,02 

mg/kg do 0,2 mg/kg, co stanowiło 83% detekcji. Najniższe oznaczone stężenie insektycydów 

i fungicydów na poziomie 0,01 mg/kg stanowiło 7% wykryć, a najwyższe oznaczono dla 

fungicydu z grupy ftalanów – chlorotalonilu (8,47 mg/kg) w próbce pomidora (NDP = 2 

mg/kg) i dichlofluanidu z grupy sulfamidów (18,68 mg/kg) w próbce sałaty (NDP = 5 mg/kg).  

W przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) lub 

zastosowania preparatu niezgodnego z zaleceniami przygotowano powiadomienia o 

niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt w ramach systemu 

RASFF. W okresie badawczym spośród czterdziestu dwóch powiadomień, największa liczba 

dotyczyła próbek owoców (74%), w tym próbek jabłek (24%) i porzeczek (24%). 

Powiadomienia dotyczące warzyw stanowiły 26%, w tym sałaty i pieczarki po 7%. 

Czternaście (33%) dotyczyło wykryć substancji niezalecanych na daną uprawę, w tym 

dziewięć (21%) poniżej NDP (fozalon, tolyfluanid, procymidon, karbendazym, endosulfan i 

dieldryna), a pięć (12%) przekraczających dozwolony poziom NDP (fozalon, endosulfan, 

bifentryna). Wśród powiadomień dla próbek z multipozostałościami, najwięcej odnosiło się 

do kombinacji fenitrotion/porzeczki (19%) i fenazachina/porzeczki (12%). Najwyższą 

krotność przekroczenia NDP odnotowano dla procymidonu w porzeczkach (28-krotne) i 

diazynonu w sałacie (13-krotne).  

Najczęściej wykrywaną grupą substancji aktywnych ś.o.r. w produktach pochodzących 

z systemu konwencjonalnego i integrowanego były fungicydy stanowiące 80% detekcji 

(kaptan ditiokarbaminiany, tolyfluanid, pirymetanil, flusilazol, procymidon, chlorotalonil), 

jednak to insektycydy fosforoorganiczne (fenitrotion, chloropiryfos etylowy, diazynon, 

dimetoat, fozalon) częściej wykrywano powyżej dopuszczalnych limitów, a insektycydy 

chloroorganiczne (endosulfan i dieldryna) jako substancje niezgodne z warunkami rejestracji. 

Spośród herbicydów wykryto linuron, trifluralinę i prometrynę.  
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W trakcie badań odnotowano wzrastający odsetek próbek z multipozostałościami, 13% 

zawierało więcej niż jeden związek, w tym 8,7% z dwoma, a 3,4% z trzema substancjami 

aktywnymi. W aspekcie bezpieczeństwa żywności, próbki takie niosą z sobą wyższe ryzyko 

narażenia zdrowia konsumentów. Pomimo jednak wzrastającej rokrocznie ilości próbek z 

multipozostałościami, ich odsetek jest nadal niższy od średniej próbek z 

multipozostałościami, np. Unii Europejskiej (26%). 

Obciążenie płodów rolnych w badanym regionie, jest porównywalne do tendencji 

ogólnopolskich, ale w dalszym ciągu wyraźnie niższe od krajów wysokorozwiniętych. Liczba 

wykrytych substancji aktywnych pestycydów w próbkach z północno-wschodniej Polski (26), 

z wyjątkiem 2006 roku była o połowę mniejsza niż w pozostałych częściach kraju (46), co 

może świadczyć o mało intensywnym sposobie gospodarowania i rozwoju rolnictwa w danym 

regionie. Poznanie zawartości pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym 

umożliwiło przeprowadzenie analiz zagrożenia zdrowia konsumentów. 

 W przypadkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów oceniono 

narażenie krótkoterminowe. W ocenie tej uwzględniono wysoki poziom konsumpcji w 

połączeniu z najwyższym poziomem pozostałości stwierdzonym w płodach rolnych 

północno-wschodniej Polski w latach 2005–2008. Tylko w nielicznych przypadkach 

wykazano nieakceptowane zagrożenie dla zdrowia. Nie mogło ono zostać wykluczone w 

2008 roku dla kombinacji chlorotalonil/pomidory oraz dichlofluanid/sałata. Podczas 

szacowania długoterminowego narażenia konsumenta na chemiczne pozostałości ś.o.r., z 

wyjątkiem diazynonu, narażenie to nie powodowało jednak obaw o zdrowie konsumentów.  

Na podstawie analiz, stwierdzono, iż występujące zanieczyszczenia chemiczne w 

płodach północno-wschodniej Polski stanowią niskie ryzyko narażenia zdrowia konsumentów 

i nie stwarzają powodu do niepokoju. Szacunkowe wyniki narażenia chronicznego 

przeprowadzone dla dwóch subpopulacji dorosłych i dzieci, są niższe dla konsumentów 

spożywających płody rolne pochodzące z północno-wschodniej Polski od spożywających 

polskie płody rolne. 

Mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów, niezbędnym warunkiem 

zapewnienia „bezpiecznej” żywności pochodzenia roślinnego jest kontynuowanie 

systematycznych i reprezentatywnych badań laboratoryjnych.  

Obowiązek Integrowanej Ochrony Roślin to już wcale nie tak odległa przyszłość. Warto 

więc zacząć przygotowania do tej nowej, ale z pewnością nie tak strasznej 

rzeczywistości, która tak naprawdę pozwoli lepiej, rozsądniej i bezpieczniej chronić 
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uprawy przed chorobami i szkodnikami. Integrowana ochrona roślin pozwoli 

ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i 

w ten sposób zmniejszyć presję na środowisko naturalne, przy czym chroni 

bioróżnorodność środowiska rolniczego.  
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 Zasiewom zbóż w Polsce zagraża wiele organizmów szkodliwych, wśród których 

ważną rolę odgrywają szkodniki.  

 W uprawach kukurydzy szkodniki mogą być przyczyną bezpośrednich strat w plonach 

ziarna w wysokości średnio 20%, natomiast w zasiewach pozostałych zbóż tj. pszenicy 

ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, jęczmienia ozimego i jarego, żyta oraz owsa, straty 

te kształtują się na poziomie od 2 do 20 dt/ha. Dodatkowe ubytki związane ze spadkiem 

jakości produktu finalnego lub surowca do dalszej obróbki powstają w następstwie rozwoju 

sprawców chorób, w tym tych gatunków grzybów (głównie Fusarium), które posiadają 

zdolność produkowania i kumulowania w roślinach groźnych dla ludzi oraz zwierząt 

mikotoksyn.  

 W celu ograniczenia wysokości strat konieczne jest zastosowanie wielu metod 

zapobiegania licznemu pojawowi gatunków szkodliwych oraz metod bezpośredniego 

zwalczania. Od 2014 roku do tego celu będzie wykorzystywana w całej Unii Europejskiej 

integrowana ochrona roślin.  

 Integrowana ochrona roślin to nowe podejście do zagadnień związanych ze 

zwalczaniem najważniejszych organizmów szkodliwych, gdyż jej celem nie jest bezwzględna 

walka z nimi, ale takie sterowanie ich liczebnością, które do minimum ograniczy ryzyko 

powstania poważnych strat w plonach. Integrowana ochrona dopuszcza występowanie na 

plantacji wielu agrofagów, które przy małej liczebności nie zagrożą istotnie roślinie uprawnej, 

a dzięki swojej obecności nie zakłócą m.in. łańcucha troficznego charakterystycznego dla 

agrocenoz pól uprawnych.  

 Integrowana ochrona roślin jest odpowiedzią na nadmierne skażenie środowiska 

środkami ochrony roślin oraz nawozami mineralnymi stosowanymi w rolnictwie, co ma 

często miejsce przy zbyt dużej intensyfikacji produkcji. Taki system gospodarowania 

przyczynił się do zachwiania równowagi w ekosystemach, a także zwiększenia ryzyka 

obecności w produktach pochodzenia roślinnego pozostałości pestycydów na poziomach 

wyższych aniżeli przewidują to ustalone normy, co z kolei stanowi zagrożenie dla człowieka.  

Integrowana ochrona roślin zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową 

Organizację Biologicznego i Integrowanego Zwalczania Szkodliwych Roślin i Zwierząt 

(IOBC) rozumiana jest więc jako zwalczanie agrofagów (chwastów, chorób i szkodników) 

przy użyciu wszystkich dostępnych metod zgodnie z wymaganiami ekonomicznymi, 

ekologicznymi i toksykologicznymi, które dają pierwszeństwo naturalnym czynnikom 

ograniczającym i ekonomicznym progom zagrożenia. Oznacza to, że szczególnie 

propagowane będą w integrowanej ochronie metody niechemiczne (agrotechniczne, 

hodowlane, biologiczne), natomiast ochrona chemiczna będzie musiała być stosowana w 



sposób bardziej racjonalny i dopiero w ostateczności, gdy inne sposoby okażą się 

niewystarczające do ograniczania zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych.  

Obowiązek wdrożenia od 2014 roku zasad integrowanej ochrony roślin w całej Unii 

Europejskiej nałożyła na państwa członkowskie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. 

Integrowaną ochronę roślin będzie można stosować samodzielnie, jak również w 

ramach certyfikowanego systemu Integrowanej Produkcji (IP). System taki już w Polsce 

funkcjonuje, a regulowany jest przepisami ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 

roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. z 2010 r. Nr 256, 

poz. 1722 ze zm.).  

Jak podaje definicja opracowana przez IOBC – „Integrowana produkcja jest systemem 

prowadzenia gospodarstw, zabezpieczającym produkcję wysokiej jakości środków żywności i 

innych produktów, wykorzystując zasoby naturalne i mechanizmy regulujące w miejsce 

środków stanowiących zagrożenie oraz w celu zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju”. 

W ramach integrowanej produkcji, która zgodnie z Art. 5 ustawy ochronie roślin 

nadzorowana jest przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, tworzone są 

metodyki IP, które określają zasady prowadzenia upraw w tym systemie.  

Jednymi z nielicznych roślin rolniczych, które posiadają opracowane przez Instytut 

Ochrony Roślin – PIB metodyki integrowanej produkcji dla potrzeb produkcji certyfikowanej, 

które zostały zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa są: 

kukurydza, pszenica ozima i pszenica jara.  

Wychodząc naprzeciwko konieczności wdrożenia nowych zasad ochrony roślin dla 

poszczególnych gatunków zbóż, Instytut Ochrony Roślin–PIB opracował oraz opublikował 

kilka metodyk integrowanej ochrony zbóż są to:  

– Integrowana Produkcja Kukurydzy. Wyd. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 78 ss.  

– Integrowana Ochrona Pszenicy. Wyd. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 118 ss.  

– Integrowana Produkcja Pszenicy Ozimej i Jarej. Wyd. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 168 

ss. 

– Integrowana Produkcja Jęczmienia Ozimego i Jarego. Wyd. Instytut Ochrony Roślin, 

Poznań, 140 ss. 

– Metodyka Integrowanej Ochrony Pszenżyta Ozimego i Jarego. Wyd. Instytut Ochrony 

Roślin, Poznań, 189 ss. 

 

W już opracowanych i aktualnie przygotowywanych metodykach IP wiele uwagi 

poświęcono zagadnieniom integrowanego ograniczania liczebności i szkodliwości 

najważniejszych agrofagów, a które to wytyczne będą mogły być wykorzystywane przez 

wszystkich rolników, niekoniecznie starających się o certyfikację swojej produkcji.  

Prawidłowe zastosowanie zasad integrowanej ochrony roślin wymagać będzie od 

rolników większego zaangażowania i obserwacji tego, co dzieje się na ich polach. 

Bezwzględnie konieczne będą w tym przypadku systematycznie wykonywane obserwacje 

zasiewów, których głównym zadaniem będzie wykrycie potencjalnego zagrożenia, jego 

wstępna ocena i podjęcie decyzji o potrzebie bądź też rezygnacji z ochrony interwencyjnej z 

wykorzystaniem chemicznych środków ochrony roślin. 

 Konieczne będzie również poznanie biologii najważniejszych gatunków szkodliwych, 

a zwłaszcza terminów ich występowania, tak aby podejmowane działania ochronne były 

skorelowane z obecnością w zasiewie stadium zwalczanego danego gatunku agrofaga w 

odpowiedniej liczebności.  



 Dodatkowo konieczna będzie znajomość podstawowych metod profilaktycznych 

pozwalających ograniczyć zagrożenie ze strony gatunków szkodliwych, a także metod 

interwencyjnych z użyciem preparatów biologicznych oraz chemicznych. Przy zastosowaniu 

ochrony chemicznej trzeba będzie na bieżąco monitorować zmiany w rejestrze środków 

ochrony roślin przeznaczonych do ochrony konkretnej rośliny (gatunku), a przy ewentualnych 

zabiegach zwracać uwagę na zawarte w nich substancje aktywne, selektywność, temperaturę 

optymalnego działania, wpływ na organizmy pożyteczne (głównie pszczoły) itd.  

 Z uwagi na to, że jednymi z najważniejszych roślin rolniczych uprawianych w kraju są 

zboża (łącznie z kukurydzą), stąd też temat integrowanej ochrony tej grupy roślin jest 

niezmiernie ważny. Poniżej zaprezentowano najważniejsze gatunki szkodników występujące 

w zasiewach kukurydzy i pozostałych zbóż, a także podstawowe zalecenia integrowanej 

ochrony tych upraw przed tą grupą agrofagów.  

  

1. Najważniejsze szkodniki kukurydzy – opis gatunku, rozwój i szkodliwość 
 

 Na plantacjach kukurydzy w Polsce stwierdza się żerowanie ponad 30 gatunków 

szkodników, wśród których dominującą grupę stanowią owady. Poważne szkody gospodarcze 

powoduje jedynie kilka z nich, pozostałe natomiast przyczyniają się głównie do pogorszenia 

zdrowotności roślin, ułatwiając patogenom wnikanie do wnętrza tkanek.  

 Do najważniejszych szkodników kukurydzy zalicza się obecnie: drutowce, pędraki, 

rolnice, ploniarkę zbożówkę, mszyce, omacnicę prosowiankę i stonkę kukurydzianą, która 

jest organizmem kwarantannowym.  

 Znaczenie poszczególnych gatunków wraz z prognozą ich szkodliwości podano w 

tabeli 1. 

   

Tabela 1. Znaczenie wybranych szkodników kukurydzy w Polsce 
Szkodnik Znaczenie 

Obecnie Prognoza 

Bawełnica wiązowo-zbożowa + + 

Błędnica butwica + + 

Błyszczka jarzynówka + + 

Drutowce + ++ 

Gryzonie  + + 

Lenie – leń ogrodowy + ++ 

Miniarki + ++ 

Mszyce +(+) ++ 

Omacnica prosowianka ++(+) +++ 

Pasikonik zielony + + 

Pchełki ziemne + ++ 

Pędraki + ++ 

Pienik ślinianka + + 

Piętnówki – piętnówka brukwianka + ++ 

Ploniarka zbożówka ++ ++(+) 

Ploniarka gnijka + + 

Przędziorek chmielowiec + + 

Ptaki – ptaki krukowate i dzikie gołębie + ++ 

Rolnice +(+) ++ 

Skrzypionki + ++ 

Słonecznica orężówka + ++ 

Stonka kukurydziana + ++ 

Śmietka kiełkówka + + 

Ślimaki – pomrowik plamisty + ++ 

Turkuć podjadek + + 

Urazek kukurydziany + ++ 

Wciornastki +(+) ++ 

Wieczernica szczawiówka + + 



Włócznica białożyłka + + 

Zmienik lucernowiec + ++ 

Zwierzęta łowne – dziki i sarny + ++ 

Zwójki + ++ 

+ szkodnik mniej ważny;   ++ szkodnik ważny;   +++ szkodnik bardzo ważny ,  () występowanie lokalne 

Dla potrzeb skutecznego ograniczania liczebności oraz szkodliwości wybranych 

gatunków, konieczne jest poprawne ich zidentyfikowanie, poznanie cyklu rozwojowego, a 

zwłaszcza terminów występowania stadiów zwalczanych. 

 

Drutowce (Elateridae) i pędraki (Melolonthinae) 

Opis gatunku: Drutowce to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych, osiągające do 3 cm 

długości, pokryte mocnym chitynowym pancerzykiem o żółto-pomarańczowej barwie. Mają 3 

pary krótkich nóg i krótkie trzyczłonowe czułki.  

Pędraki to larwy chrabąszczowatych, najczęściej chrabąszcza majowego, rzadziej guniaka 

czerwczyka i innych gatunków. Pędraki różnych gatunków są do siebie podobne. Mają 

białawe, łukowato wygięte, grube ciało, z wyraźnie brunatną głową oraz trzema parami 

silnych odnóży tułowiowych.  

 

Rozwój: rozwój larwalny tych dwóch grup organizmów szkodliwych trwa zwykle 3–4 lata. 

Są to gatunki wielożerne, stąd też atakują i inne rośliny uprawne. Osobniki dorosłe tj. 

chrząszcze z rodziny sprężykowatych oraz chrabąszcze składają jaja do gleby w pobliżu 

roślin. Wylęgłe z jaj larwy całe swoje życie spędzają w glebie, gdzie podgryzają podziemne 

części roślin. Przez kilka lat są stadium zimującym, po czym przepoczwarczają się w glebie, 

skąd następnie wylatują osobniki dorosłe. W przypadku chrabąszczowatych ich masowe 

wyloty (rójki) zdarzają się co kilka lat, ostatnia miała miejsce w 2011 roku.  

 

Szkodliwość: drutowce i pędraki występują na obszarze całej Polski i uszkadzają większość 

upraw, w tym kukurydzę. Ich liczebność jest szczególnie duża na zaoranych łąkach, 

pastwiskach, odłogach, nieużytkach i innych kompleksach trawiastych, a także na 

zaniedbanych polach, lucerniskach i wieloletnich motylkowatych. Szkodliwość drutowców i 

pędraków jest największa w okresie pęcznienia i kiełkowania ziarniaków oraz w czasie 

wschodów roślin. Początkowo wyjadają wnętrza miękkich ziarniaków i niszczą młode siewki, 

a następnie żerują na korzeniach, szyjkach korzeniowych oraz u podstawy łodyg. Zniszczenie 

ziarniaków prowadzi do powstawania pustych placów w łanie, natomiast uszkodzone rośliny 

więdną i stopniowo zamierają albo też przy silnym podgryzieniu ulegają przewróceniu na 

glebę.  

 

Rolnice (Agrotinae) 
Opis gatunku: na kukurydzy spotyka się kilka gatunków rolnic, a zwłaszcza rolnicę 

zbożówkę, rolnicę czopówkę, rolnicę panewkę oraz rolnicę gwoździówkę. Stadium 

szkodliwym są gąsienice dorastające do 50 mm długości. Ich ubarwienie jest zmienne, zwykle 

od szarego do oliwkowego z „woskowym” połyskiem. Zaniepokojone rolnice 

charakterystycznie zwijają się w kształt spirali.  

 

Rozwój: w zależności od gatunku stadium zimującym mogą być gąsienice lub poczwarki. Są 

to gatunki polifagiczne, stąd też atakują wiele roślin uprawnych i dziko rosnących. Wiosną 

wylatują motyle (ćmy), które w maju lub czerwcu składają jaja do gleby lub na roślinach. 

Wylęgłe gąsienice żerują zarówno na nadziemnych jak i podziemnych częściach roślin. Po 

osiągnięciu dojrzałości wyrośnięte gąsienice przędą kokony, w których się przepoczwarczają.  

Na kukurydzy może pojawić się druga generacja rolnic, co ma najczęściej miejsce pod koniec 

lipca lub w sierpniu. Po zakończeniu żerowania gąsienice schodzą do gleby.  



 

Szkodliwość: z jaj złożonych przez motyle w maju i czerwcu wylegają się gąsienice, które 

początkowo żerują w najmłodszych, jeszcze zwiniętych liściach, a następnie schodzą do 

gleby, gdzie żerują u podstawy roślin. Zjadając szyjki korzeniowe, korzenie przybyszowe i 

wygryzając jamy u podstawy łodyg powodują zakłócenia w transporcie wody i substancji 

pokarmowych, które mogą prowadzić do zamierania roślin. Słabiej uszkodzone rośliny 

wolniej rosną i najczęściej nie zawiązują kolb, natomiast silnie uszkodzone łamią się u 

podstawy i wylegają. Część gąsienic wylęgła z jaj złożonych w pobliżu kolb w okresie, gdy 

rośliny rozwijają wiechy i kolby, może żerować na tych organach. Początkowo uszkadzają 

liście okrywowe, a następnie żerują na miękkich ziarniakach wyjadając je od czubka kolby w 

dół, co skutkuje stratami w plonach ziarna oraz wzrostem zagrożenia ze strony grzybów z 

rodzaju Fusarium.   

 

Ploniarka zbożówka (Oscinella frit L.)   
Opis gatunku: stadium szkodliwym tej muchówki są larwy dorastające do około 4 mm 

długości. Ciało ich jest smukłe, początkowo lśniąco-białe, a następnie żółtawe, bez nóg, z 

jedną parą czarnych silnych haków gębowych i dwiema małymi brodawkami z tyłu ciała. 

 

Rozwój: szkodnik rozwija trzy pokolenia w ciągu roku ale kukurydzy najbardziej zagrażają 

larwy pierwszej generacji. Stadium zimującym tego gatunku są larwy znajdujące się w 

roślinach zbóż ozimych lub ich samosiewach, a także w trawach uprawnych i dziko 

rosnących. W kwietniu i maju następuje przepoczwarczenie i wylot muchówek, które 

przelatują w poszukiwaniu wiosennych gospodarzy, do których zalicza się także kukurydza. 

Termin najliczniejszego nalotu muchówek na plantacje i intensywnego składania jaj przypada 

zwykle w okresach wschodów kukurydzy oraz rozwijania od pierwszego do drugiego liścia, 

co najczęściej przypada albo jeszcze pod koniec kwietnia, albo w pierwszej połowie maja.  

Wylęgłe z jaj larwy szybko wgryzają się do wnętrza roślin, gdzie uszkadzają poszczególne 

tkanki. Okres żerowania larw w roślinach trwa od 3 do nawet 5 tygodni. Po osiągnięciu 

dojrzałości larwy przepoczwarczają się w miejscu żerowania, a następnie wylatują muchówki.  

 

Szkodliwość: pierwsze objawy żerowania widoczne są na roślinach rozwijających czwarty 

liść. Młode, uszkodzone liście często są zbite, trudno się rozwierają, blaszki ulegają 

porozrywaniu lub pękają podłużnie, niekiedy są zdeformowane i skrócone. Najpowszechniej 

obserwowane objawy słabszych uszkodzeń to nadżerki widoczne jako przejaśnienia wzdłuż 

nerwów liści (niekiedy z drobnymi otworkami). Objawy żerowania najlepiej widoczne są gdy 

rośliny rozwijają ósmy liść. Uszkodzenie liści jest przyczyną zahamowania wzrostu, 

silniejszego opanowania roślin przez głownię guzowatą, gorszego zawiązywania kolb i 

słabszego ich zaziarniania. Uszkodzenie stożka wzrostu powoduje karłowacenie pędu 

głównego i wytwarzanie kilku odrostów bocznych, zazwyczaj nie zawiązujących kolb. 

Natomiast całkowite zniszczenie tego organu najczęściej prowadzi do zamarcia rośliny. 

 

Mszyce (Aphididae) 

Opis gatunku: na kukurydzy występuje kilka gatunków mszyc, przy czym najczęściej 

spotyka się trzy. 

Mszyca czeremchowo-zbożowa dorasta do 1,5–2,3 mm długości. Ciało jest okrągławe aż po 

owalny kształt, oliwkowozielone do brązowego odcienia pomiędzy syfonami. Ogonek 

wyraźnie krótszy niż syfony. Czułki mają długość połowy długości ciała. 

Mszyca różano-trawowa osiąga 2–3 mm długości. Ciało jest wąskie, wrzecionowate, 

jasnozielone z ciemnozielonym pasem pośrodku grzbietu. Syfony są jasne, spiczasto 

zbiegające się, dwa razy dłuższe od ogonka. Czułki długości prawie całego ciała, 



Mszyca zbożowa dorasta do 2-3 mm długości. Ciało tego gatunku jest szerokowrzecionowate, 

barwy zielonej lub czerwonawo-różowej. Syfony do 1/5 dłuższe niż ogonek. Czułki niemal 

tak długie, jak całe ciało. 

Nieliczne kolonie na blaszkach liściowych tworzyć może także mszyca kukurydziana, 

natomiast na systemie korzeniowym spotyka się bawełnicę wiązowo–zbożową.   

 

Rozwój: mszyca czeremchowo-zbożowa jest mszycą różnodomną, która swój rozwój 

przechodzi na czeremsze oraz kilku gatunkach traw i zbóż, w tym kukurydzy. Stadium 

zimującym tego gatunku są jaja złożone m.in. na czeremsze z których w kwietniu wylęgają 

się mszyce żerujące na pąkach i liściach tej rośliny. Od maja pojawiają się formy uskrzydlone 

drugiego pokolenia, które migrują w poszukiwaniu traw, zbóż i kukurydzy, na których to 

roślinach rozwijają się kolejne pokolenia szkodnika. Mszyca różano-trawowa jest również 

gatunkiem różnodomnym. Stadium zimującym są jaja znajdujące się na dzikich oraz 

ogrodowych różach, z których wylęgają się mszyce żerujące na nadziemnych organach 

wegetatywnych tych roślin. Późną wiosną osobniki uskrzydlone przelatują na inne rośliny 

żywicielskie, w tym na kukurydzę. Mszyca zbożowa jest gatunkiem jednodomnym. Stadium 

zimującym są larwy lub rzadziej jaja znajdujące się na zbożach ozimych, ich samosiewach 

lub trawach. Na wiosnę rozwijają się osobniki bezskrzydłe, które dają początek dalszym 

pokoleniom szkodnika. Pod koniec dojrzałości mlecznej ziarniaków zbóż (lub wcześniej) 

osobniki uskrzydlone tego gatunku przelatują na kukurydzę i trawy.   

Mszyce występują na kukurydzy od końca kwietnia lub w maju do października. W okresie 

wegetacji kukurydzy w rozwoju tych pluskwiaków wyróżnia się trzy szczyty liczebności. 

Pierwszy z reguły najliczniejszy przypada pod koniec czerwca lub na początku lipca, gdy 

rośliny wyrzucają wiechy. Drugi obserwuje się w połowie sierpnia, natomiast trzeci pod 

koniec września lub w pierwszych dniach października.  

 

Szkodliwość: zarówno larwy jak i postacie dorosłe uszkadzają rośliny wysysając soki z 

komórek nadziemnych (a w przypadku bawełnicy wiązowo-zbożowej również i 

podziemnych) organów roślin. Szkodliwość bezpośrednia tych owadów na plon kukurydzy 

jest niewielka. Jednakże w okresach suszy, przy masowym wystąpieniu mogą znacząco 

osłabiać rośliny, co w rezultacie prowadzi do spadku plonu. Mszyce wysysając soki z liści, 

pochew liściowych, liści okrywowych kolb, powodują nadmierną utratę wody przez rośliny, 

w wyniku czego następuje więdnięcie, żółknięcie, a przy masowym wystąpieniu również i 

zamieranie opanowanych organów. Ponadto rośliny pokryte są lepką substancją tzw. spadzią, 

na której rozwijają się grzyby sadzakowe zmniejszające powierzchnię asymilacyjną roślin. 

Znacznie większa jest natomiast szkodliwość pośrednia polegająca na ułatwianiu wnikania do 

roślin zarodnikom grzybów, wirusom i bakteriom.  

 

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) 

Opis gatunku: stadium szkodliwym są gąsienice dorastające do 2,5 cm długości. Gąsienice 

mają zabarwienie cieliste, z słabo zaznaczonymi, brązowymi plamkami na każdym segmencie  

i z nieco ciemniejszym paskiem na grzbiecie. W warunkach długotrwałych, nadmiernych 

opadów ciało gąsienicy staje się brudnocieliste, a w czasie suchej, upalnej pogody może 

przybierać odcień różowawy. 

 

Rozwój: w Polsce omacnica rozwija jedno pokolenie w ciągu roku, choć okresowo może 

pojawiać się również nieliczna druga generacja szkodnika. Stadium zimującym są gąsienice 

znajdujące się w resztkach pożniwnych kukurydzy i w chwastach grubołodygowych. W maju 

przędą kokony i przepoczwarczają się. Od połowy czerwca rozpoczynają się wyloty motyli i 

ich nalot na plantacje kukurydzy. Lot ich trwa od 4,5 do nawet 8 tygodni. Szczyt lotu motyli 



przypada na pierwszą i drugą dekadę lipca. Od połowy czerwca samice rozpoczynają 

składanie jaj. Są one układane w złoża najczęściej na dolnej powierzchni blaszek liści. 

Maksimum składania jaj przypada na drugą oraz trzecią dekadę lipca, natomiast ostatnie złoża 

obserwuje się w pierwszej lub drugiej połowie sierpnia. Po 5–10 dniach z jaj wylęgają się 

gąsienice, co zwykle rozpoczyna się w trzeciej dekadzie czerwca lub pierwszej połowie lipca 

i trwa aż do końca sierpnia. Maksimum wylęgu gąsienic przypada natomiast w drugiej lub 

trzeciej dekadzie lipca.  

Pod koniec okresu wegetacji roślin (wrzesień, październik) dorosłe gąsienice opuszczają 

dotychczasowe miejsca żerowania (łodygi i kolby) i migrują w poszukiwaniu najmniej 

uszkodzonych roślin kukurydzy lub chwastów o grubych łodygach, gdzie w podstawie łodygi 

wygryzają niewielką jamkę w której zimują. 

 

Szkodliwość: gąsienice początkowo odżywiają się pyłkiem, a następnie żerują: w wiechach, 

w pochwach liściowych, w nerwach liści, w zawiązkach kolb, na znamionach i pod liśćmi 

okrywowymi kolb. Żer w wiechach powoduje ich łamanie się i zasychanie, w wyniku czego 

skraca się okres pylenia i ilość produkowanego pyłku. Uszkodzone zawiązki najczęściej 

zamierają, natomiast poprzegryzane znamiona skutkują gorszym i nierównomiernym 

zaziarnieniem kolb. Rezultatem żerowania gąsienic w pochwach liściowych i nerwach są 

złomy blaszek liściowych prowadzące do ich stopniowego zamierania, a tym samym do 

redukcji ogólnej powierzchni asymilacyjnej. Uszkodzenia wewnętrznych powierzchni tkanek 

liści okrywowych kolb prowadzą natomiast do tzw. bielenia kolb i przedwczesnego 

zasychania tych organów. 

  W późniejszym okresie swojego rozwoju gąsienice wgryzają się do wnętrza roślin. W 

łodygach odżywiają się rdzeniem wygryzając różnej wielkości kanały i jamy, co prowadzi do 

zaburzeń w transporcie wody i składników odżywczych oraz łamania się łodyg powyżej 

miejsca silnego uszkodzenia. Szczególnie niekorzystne są złomy poniżej miejsca osadzenia 

kolby, gdyż powodują przewracanie się roślin na glebę. W kolbach natomiast gąsienice 

odżywiają się miękkimi ziarniakami, a gdy ulegną stwardnieniu żerują w osadkach. Bardzo 

szkodliwe dla plonu jest podgryzanie kolb u nasady, w wyniku czego organy te 

charakterystycznie zwisają, a następnie opadają na ziemie gdzie ulegają zniszczeniu. 

Żerowanie omacnicy prosowianki przyczynia się do wzrostu porażenia roślin przez fuzariozę 

kolb, fuzariozę łodyg i inne choroby.  

 

Stonka kukurydziana (Diabrotica virgifera Le Conte) 
Opis gatunku: stadium szkodliwym są larwy oraz chrząszcze. Ciało osobników dorosłych  

jest wydłużone, długości do 6,8 mm o zmiennym ubarwieniu począwszy od różnych odcieni 

żółci, poprzez jasną zieleń aż do lekko pomarańczowego. Przez pokrywy skrzydeł samic 

przebiegają ciemne pasy, natomiast u samców większa część ich powierzchni jest jednolicie 

ciemna, bez charakterystycznego paskowania. Występują także u obojga płci zarówno 

osobniki jednolicie jasno lub jednolicie ciemno zabarwione, jak i o różnym paskowaniu. 

Ponadto osobniki żeńskie są z reguły większe, a ich czułki są krótsze aniżeli u form męskich.   

Larwy są wydłużone, barwy białej lub biało-kremowej. Posiadają brązową głowę oraz tarczkę 

analną zlokalizowaną na końcu ciała, a także niewielkie, słabo wykształcone odnóża. 

Przechodzą przez trzy stadia rozwojowe, z których pierwsze osiąga do 1,2 mm długości, 

drugie do 8 mm, natomiast trzecie do 18 mm.  

 

Rozwój: rozwojowi stonki kukurydzianej sprzyjają plantacje kukurydzy prowadzone w 

monokulturze. W strefie klimatu umiarkowanego szkodnik rozwija jedno pokolenie w ciągu 

roku. Stadium zimującym są jaja składane przez samice od lata aż do późnej jesieni do gleby 

w pobliżu roślin kukurydzy. Na wiosnę rozpoczyna się wylęg larw. Jest on rozłożony w 



czasie i stymulowany przez dwutlenek węgla oraz specyficzne substancje chemiczne 

wydzielane przez system korzeniowy młodych roślin kukurydzy. Larwy przechodzą przez 

trzy stadia rozwojowe, z których ostatnie trwa najdłużej. Dojrzałe osobniki trzeciego stadium 

larwalnego sukcesywnie, począwszy od końca czerwca przepoczwarczają się w glebie. 

Stadium poczwarki w optymalnej temperaturze trwa 10 dni, po czym od lipca pojawiają się 

osobniki dorosłe, które spotykane są aż do połowy października.   

 

Szkodliwość: Larwy przechodzą przez trzy stadia rozwojowe, z których dwa pierwsze żerują 

na najmłodszych, najcieńszych korzonkach począwszy od ich wierzchołków aż do podstawy 

roślin, natomiast trzecie stadium (najbardziej szkodliwe) wgryza się do wnętrza większych 

korzeni niszcząc ich rdzeń. Uszkodzone korzenie brązowieją, występują zakłócenia w 

transporcie wody i substancji odżywczych, rośliny wolniej rosną bądź też ich wzrost zostaje 

zahamowany. Ponadto obserwowane jest więdnięcie, żółknięcie i stopniowe zasychanie 

nadziemnych części roślin oraz charakterystyczne zniekształcenia łodyg i wyleganie całych 

roślin, co utrudnia lub uniemożliwia zbiór plonu.  

Szkodliwe są również chrząszcze gdy występują masowo. Początkowo odżywiają się pyłkiem 

a następnie znamionami kwiatów, odsłoniętymi miękkimi ziarniakami, a także liśćmi 

kukurydzy. Obgryzając znamiona zakłócają proces zapylania kwiatów co prowadzi do 

gorszego zaziarnienie kolb i deformacji tych organów. 

Zarówno larwy jak i osobniki dorosłe zwiększają podatność roślin na porażenie przez 

sprawców chorób.  

 Obok wyżej wymienionych gatunków, na plantacjach kukurydzy występuje wiele 

innych organizmów szkodliwych, niemniej z uwagi na mniejsze znaczenie gospodarcze 

zostały pominięte w opisie.  

 

2. Najważniejsze szkodniki zbóż – opis gatunku, rozwój i szkodliwość 
 

W zasiewach zbóż ozimych i jarych podobnie jak w kukurydzy można doliczyć się 

występowania ponad 30 gatunków szkodników, wśród których zdecydowanie dominują 

owady.  

Występowanie oraz szkodliwość niektórych szkodników jest często uzależniona od 

gatunku uprawianego zboża, a także od jego formy tj. ozimej lub jarej.  

Generalnie do najpowszechniej spotykanych szkodników zbóż przeciwko którym 

podejmuje się działania zwalczające zalicza się: mszyce, skrzypionki i pryszczarki. W 

niektórych regionach obserwuje się także liczne pojawy rolnic, wciornastków, ploniarki 

zbożówki, niezmiarki paskowanej, śmietek, skoczka sześciorka, żółwinka zbożowego, lednicy 

zbożowej, łokasia garbatka, ślimaków oraz miniarek.  

Znaczenie gospodarcze wybranych gatunków szkodników dla uprawianych zbóż 

przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Znaczenie wybranych szkodników zbóż w Polsce 
Szkodnik Uprawa 

Pszenica Jęczmień Pszenżyto 

ozima jara  ozimy jary ozime jare 

Drutowce + + + + + + 

Lednica zbożowa + + + ++ ++(+) ++ 

Lenie + + + + + + 

Łokaś garbatek ++(+) + ++(+) + ++ +(+) 

Miniarki + ++ + ++ +++ ++ 

Mszyce ++ +++ ++ +++ +++ +++ 

Nałanek kłosiec + + + ++ + (+) 

Nicienie – – + – – – 

Niezmiarka paskowana + + + + +(+) +(+) 



Pędraki + + + + + + 

Ploniarka zbożówka + + ++ + ++ + 

Pryszczarki  ++ + ++ + ++ + 

Rolnice +(+) + +(+) + +(+) + 

Skoczek sześciorek + + ++(+) + + + 

Skrzypionki ++ +++ ++ +++ ++ +++ 

Śmietki + + ++ + + + 

Wciornastki + ++ + ++ ++ ++ 

Zwójki + + + + + + 

Źdźieblarz pszeniczny + + + + + + 

Żółwinek zbożowy + + ++ +(+) +++ +(+) 

Gryzonie + (+) ++ (+) + + 

Ślimaki ++ (+) ++ (+) ++ (+) 

Zwierzyna łowna i ptaki + + ++ + + + 

+ szkodnik mniej ważny;   ++ szkodnik ważny;   +++ szkodnik bardzo ważny;   () występowanie lokalne 

 

Dla potrzeb skutecznego ograniczania zagrożenia ze strony szkodników zbóż, a 

zwłaszcza tych o znaczeniu ekonomicznym konieczne jest poznanie ich bionomii oraz 

szkodliwości. Poniżej zaprezentowano opis jedynie kilku gatunków. 

 

Łokaś garbatek (Zabrus tenebrioides Goeze) 

Opis gatunku: Chrząszcze dorastają do 12–15 mm długości oraz 6 mm szerokości. Są czarne 

z jasną stroną brzuszną oraz czułkami i odnóżami zabarwionymi na rudobrązowo. Płytka 

szyjna niemal kwadratowa, pokrywy skrzydeł łukowate. Larwa osiąga do 3 cm długości. 

Część głowowa jest ciemna z silnym aparatem gębowym typu gryzącego. Tułów i odwłok 

jasnożółty z dużymi czarnobrązowymi płytkami grzbietowymi. 

 

Rozwój: Chrząszcze wylatują z kokonów ziemnych w czerwcu i lipcu. Po kopulacji w 

sierpniu i wrześniu samice składają jaja do ziemi lub trawie. Po około dwóch tygodniach 

rozpoczyna się wyląg larw, które żyją w głębokich, pionowo ustawionych norkach.   

 

Szkodliwość: Jesienią larwy objadają kiełkujące zboże aż po powierzchnię gleby. Przy 

młodych pędach uszkadzana jest przede wszystkim podstawa liścia, tak, że zewnętrzna część 

blaszki więdnie i obumiera. Do podobnych szkód dochodzi przez zahamowanie kiełkowania 

wskutek działania herbicydów, zaatakowania przez mączniaka prawdziwego lub pchełkę 

zbożową. 

Główne szkody powstają wiosną, gdy larwy przegryzają całe liście i pędy pozostawiając 

postrzępione kłębki. Jedna larwa uszkadza około 100 cm
2
 powierzchni liścia, odpowiada to 

około 26 młodym pędom zbożowym. 

Podczas masowego występowania szkodnika może dojść do całkowitego zniszczenia roślin.  

 

Skrzypionka błękitek (Oulema gallaeciana Heyden), skrzypionka zbożowa (Oulema 

melanopus L.) 

Opis gatunku: Chrząszcz skrzypionki błękitek dorasta do 4–5 mm długości i jest jednolicie 

niebiesko lub niebieskozielono zabarwiony. Chrząszcz skrzypionki zbożowej osiąga do 5–6 

mm długości, jest niebieskozielony, z przedpleczem i odnóżami koloru pomarańczowego oraz 

czarną głową i stopami. Oba gatunki posiadają rzędy kropek na pokrywach skrzydeł. 

Jaja są owalne barwy żółtej lub pomarańczowej.  

Larwa dorasta do 5 mm długości. Jej ciało jest silnie łukowato wygięte barwy żółtawej z 

czarną głową, schowane w ciemnej, śluzowatej powłoce wytworzonej z własnych odchodów.  

 

Rozwój: Chrząszcze po okresie zimowania, w kwietniu i maju wychodzą z kryjówek i 

zasiedlają rośliny zbóż. Po kopulacji od połowy maja przez okres 5–7 tygodni samice składają 



jaja na blaszkach liściowych. Po kilku dniach rozpoczyna się wyląg larw, które po okresie 

żerowania przepoczwarczają się albo w glebie (skrzypionka zbożowa) albo w górnej części 

roślin zbóż (skrzypionka błękitek).  

 

Szkodliwość: Szkody wynikające z obecnościchrząszczy są nieznaczne, zwłaszcza, że owady 

te wielokrotnie zmieniają miejsca bytowania. Objawy ich żerowania to podłużne dziurki 

pomiędzy żyłkami liści. 

Najbardziej szkodliwe jest żerowanie larw, które wyjadają tkankę miękiszową pomiędzy 

nerwami liści, pozostawiając tylko dolną skórkę. Takie objawy można spotkać przede 

wszystkim na jęczmieniu jarym i pszenicy (na liściach). 

Każda larwa niszczy 2,5–3,5 cm
2
 powierzchni liścia; odpowiada to w przypadku pszenicy 

około 10% liścia flagowego. Żerowanie larw na pszenicy ozimej może trwać do końca fazy 

dojrzałości mlecznej.  

 

Mszyce zbożowe (Aphididae) 

Opis gatunku: W zasiewach zbóż spotyka się zwykle trzy gatunki mszyc.  

Mszyca czeremchowo-zbożowa dorasta do 1,5–2,3 mm długości. Ciało jest okrągławe aż po 

owalny kształt, oliwkowozielone do brązowego odcienia pomiędzy syfonami. Ogonek 

wyraźnie krótszy niż syfony. Czułki mają długość połowy długości ciała. 

Mszyca różano-trawowa osiąga 2–3 mm długości. Ciało jest wąskie, wrzecionowate, 

jasnozielone z ciemnozielonym pasem pośrodku grzbietu. Syfony są jasne, spiczasto 

zbiegające się, dwa razy dłuższe od ogonka. Czułki długości prawie całego ciała, 

Mszyca zbożowa dorasta do 2-3 mm długości. Ciało tego gatunku jest szerokowrzecionowate, 

barwy zielonej lub czerwonawo-różowej. Syfony do 1/5 dłuższe niż ogonek. Czułki niemal 

tak długie, jak całe ciało. 

 

Rozwój: Mszyca czeremchowo-zbożowa jest mszycą różnodomną, która swój rozwój 

przechodzi na czeremsze oraz kilku gatunkach traw i zbóż. Stadium zimującym tego gatunku 

są jaja złożone m.in. na czeremsze z których w kwietniu wylęgają się mszyce żerujące na 

pąkach i liściach tej rośliny. Od maja pojawiają się formy uskrzydlone drugiego pokolenia, 

które migrują w poszukiwaniu traw, zbóż i kukurydzy, na których to roślinach rozwijają się 

kolejne pokolenia szkodnika.  

Mszyca różano-trawowa jest również gatunkiem różnodomnym. Stadium zimującym są jaja 

znajdujące się na dzikich oraz ogrodowych różach, z których wylęgają się mszyce żerujące na 

nadziemnych organach wegetatywnych tych roślin. Późną wiosną osobniki uskrzydlone 

przelatują na zboża.  

Mszyca zbożowa jest gatunkiem jednodomnym. Stadium zimującym są larwy lub rzadziej 

jaja znajdujące się na zbożach ozimych, ich samosiewach lub trawach. Na wiosnę rozwijają 

się osobniki bezskrzydłe, które dają początek dalszym pokoleniom szkodnika. Pod koniec 

dojrzałości mlecznej ziarniaków zbóż (lub wcześniej) osobniki uskrzydlone tego gatunku 

przelatują na kukurydzę i trawy.   

 

Szkodliwość: Mszyce zbożowe najczęściej nie powodują specyficznych objawów szkód 

poprzez odżywianie się sokami liści i kłosów. Zaatakowane kłosy są tuż przed osiągnięciem 

dojrzałości wyraźnie węższe aniżeli zdrowe. Na silnie opanowanych liściach powstają 

najpierw żółtawe plamki, a później liście te przedwcześnie żółkną. W przypadku szkód 

wyrządzonych przez mszycę czeremchowo-zbożową liście niekiedy zwijają się lub marszczą. 

Na zaatakowanych roślinach pokrytych rosną miodową wydzielaną przez mszyce rozwijają 

się grzyby sadzakowe.  

 



Niezmiarka paskowana (Chlorops pumilionis Bjerk.) 

Opis gatunku: Muchówka dorasta do 3–4 mm długości. Jest barwy żółtawej z żółtoczarnym 

trójkątem pomiędzy oczami oraz z 4 czarnymi wzdłużnymi paskami na odcinku tułowiowym. 

Larwa osiąga do 6 mm długości. Jest żółtawobiała.  

 

Rozwój: Przepoczwarczenie zimujących larw następuje wiosną. Osobniki dorosłe pojawiają 

się od fazy kłoszenia. Po kopulacji samice na górnych liściach składają jaja, z których 

wylęgają się larwy migrujące do pochew liściowych oraz kłosów. Po około miesiącu 

żerowania następuje przepoczwarczenie się larw w miejscu żerowania i wylatują muchówki 

drugiego pokolenia. Składają one jaja od początku września, głównie na samosiewach zbóż i 

trawach, lecz czasem i na wcześnie wysianych oziminach. Wylęgłe z jaj larwy są stadium 

zimującym.  

 

Szkodliwość: Larwy pokolenia letniego i jesiennego powodują dwa zupełnie różne objawy 

uszkodzeń. Pod koniec okresu kłoszenia w pochwie liściowej pozostają poszczególne kłoski 

albo kłosy, które tylko częściowo wyrastają. Po usunięciu pochwy liścia flagowego obserwuje 

się na dokłosiu od podstawy kłosa aż po górne kolanko, brązowawy chodnik larwalny 

(rynnę), który rozszerza się ku dołowi. Tam znajduje się niekiedy larwę lub brązową 

poczwarkę. Od późnej jesieni na wcześnie wysianej oziminie poszczególne pędy są skrócone i 

pogrubione podobnie jak u pora.  

 

Pryszczarki zbożowe: paciornica pszeniczanka (Contarinia tritici Kirby) oraz 

pryszczarek pszeniczny (Sitodiplosis mosellana Géhin) 

Opis gatunku: Dorosła muchówka dorasta do 1,5–2,5 mm długości. Jest barwy żółtawej lub 

pomarańczowoczerwonej. Samica paciornicy pszeniczanki ma cytrynowożółte, daleko 

wysuwalne pokładełko służące do składania jaj, natomiast samica pryszczarka pszenicznego 

posiada krótkie pokładełko. 

Larwy osiągają 2–2,5 mm, są żółte lub pomarańczowoczerwone, bez odnóży. Larwa 

paciornicy pszeniczanki dodatkowo potrafi „skakać”. 

 

Rozwój: Od połowy czerwca z gleby wylatują osobniki dorosłe, które po kopulacji składają 

jaja w grupkach lub pojedynczo (pryszczarek pszeniczny). Po 5–10 dniach wylęgają się 

larwy, które żerują na zawiązkach ziarniaków. Po 3–4 tygodniach żerowania larwy schodzą 

do gleby i tam zimują w kokonach.  

 

Szkodliwość: Wskutek żerowania larw na zawiązkach ziaren są one całkowicie zniszczone 

lub częściowo uszkodzone. Dolna część plewek okrywających jest często początkowo jasna, 

później zabarwiona na ciemno. Na jednym zawiązku można spotkać do 6 larw paciornicy 

pszeniczanki, natomiast larwy pryszczarka pszenicznego żerują najczęściej pojedynczo. Po 

zaatakowaniu kłosków dochodzi do pękania okrywy owocowej, co prowadzi często do 

wtórnych infekcji grzybowych. 

 

Pryszczarek zbożowiec (Haplodiplosis equestris Wagner) 

Opis gatunku: Dorosła muchówka osiąga do 5 mm długości. Ma owłosione, żółtawe ciało, 

czarnobrązowy tułów, czerwony odwłok, długie odnóża oraz przezroczyste skrzydła. 

Larwa jest beznożna i dorasta do 5 mm długości. Najpierw biaława, później 

pomarańczowoczerwona.  

 

Rozwój: Wylot muchówek z gleby rozpoczyna się zwykle od połowy maja. Samice składają 

jaja w formie długiego wężyka na górnej stronie liści. Po około 7 dniach wylegają się larwy, 



które przedostają się do pochwy liściowej i wędrują w dół do źdźbła, gdzie żerują. Od końca 

czerwca larwy zaczynają schodzić do gleby, gdzie zimują.  

 

Szkodliwość: Wczesne objawy to nabrzmiałe pochwy liściowe uszkodzonego źdźbła. Pod 

nimi rozwijają się siodłowate, poprzeczne narośla, w których znajdują się larwy. Wczesne 

masowe uszkodzenie prowadzi do przewężenia źdźbła i podwyższonego ryzyka łamliwości. 

Następstwem tego są niedorozwinięte we wzroście rośliny, przedwczesna dojrzałość i 

niewypełnione ziarno.  

 

Ploniarka zbożówka (Oscinella frit L.) 

Opis gatunku: stadium szkodliwym tej muchówki są larwy dorastające do około 4 mm 

długości. Ciało ich jest smukłe, początkowo lśniąco-białe, a następnie żółtawe, bez nóg, z 

jedną parą czarnych silnych haków gębowych i dwiema małymi brodawkami z tyłu ciała. 

 

Rozwój: Stadium zimującym są larwy znajdujące się w pochwach liściowych ozimin i traw. 

Wiosną przepoczwarczają się a wylot muchówek pokolenia zimowego następuje na przełomie 

kwietnia i maja. Larwy pierwszego pokolenia żerują u podstawy liścia sercowego. Muchówki 

drugiego pokolenia składają jaja w czerwcu i lipcu, a larwy atakują ziarniaki w kłosach. 

Trzecie pokolenie występuje od sierpnia do października i atakuje samosiewy zbóż i wczesne 

zasiewy zbóż ozimych.  

 

Szkodliwość: Larwy żerując we wczesnojesiennych i późnowiosennych zasiewach prowadzą 

do żółknięcia liścia sercowego i jego obumiera. W pobliżu podstawy liścia często można 

zobaczyć objawy zgnilizny. Rośliny, które się nie rozkrzewiły zamierają, natomiast już 

rozkrzewione tworzą zwiększoną liczbę bocznych pędów, które jednak rzadko się wykłaszają. 

W przypadku wielorzędowego jęczmienia i owsa, niekiedy też żyta, larwy pokolenia letniego 

wyjadają ziarniaki w fazie dojrzałości mlecznej. Poszczególne partie kłosów i wiech są 

pożółkłe i puste.  

 

3. Integrowana ochrona roślin 
 

W integrowanej ochronie zbóż  i kukurydzy szczególnie duży nacisk kładziony jest na zabiegi 

niechemiczne. Przy ograniczaniu liczebności, a tym samym szkodliwości wybranych 

gatunków szkodników pierwszeństwo mają więc takie czynności jak np.: płodozmian, zespół 

uprawek przedsiewnych, dobór odmian mniej podatnych na szkodniki, wczesny siew, 

zbilansowane nawożenie (zwłaszcza azotem), izolacja przestrzenna, terminowy zbiór plonu, 

rozdrabnianie resztek pożniwnych, głęboka orka jesienna, wiosenne talerzowanie i inne.  

Ponieważ nie każdy gatunek posiada opracowane chemiczne metody zwalczania, stąd 

też zabiegi agrotechniczne są często jedyną formą ograniczania ich liczebności.  

Najważniejsze zabiegi niechemicznego ograniczania szkodliwości wybranych 

szkodników występujących w zasiewach kukurydzy prezentuje tabela 3, natomiast w zbożach 

tabela 4.    

 

 

Tabela 3. Niechemiczne metody ochrony upraw kukurydzy przed niektórymi szkodnikami 
Szkodnik Niechemiczne ograniczanie liczebności i szkodliwości   

 

Błędnica butwica agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od łąk, lasów, torfowisk, mokradeł), 

wczesny siew, zwalczanie chwastów, orka głęboka,  

Błyszczka jarzynówka agrotechnika, izolacja przestrzenna (m.in. od roślin kapustowatych, buraka, motylkowatych), 

zwalczanie chwastów, niszczenie resztek pożniwnych, wczesna i głęboka orka zimowa, 

Drutowce agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, wczesny siew, spulchnianie gleby, 



 niszczenie chwastów, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzenna (od ugorów, 

nieużytków, trwałych użytków zielonych), niszczenie resztek pożniwnych, orka zimowa, 

Lenie 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych), wczesny siew, 

zwiększenie normy wysiewu ziarna, zabiegi mechaniczne gleby, głęboka orka zimowa, 

Mszyce 

 

zbilansowane nawożenie azotowe, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych, czeremchy, 

dzikich i ogrodowych róż, wiązu),  wczesny siew, zwalczanie chwastów,  

Omacnica prosowianka 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od ubiegłorocznych ściernisk 

kukurydzianych, od kukurydzy cukrowej), zbilansowane nawożenie, wczesny siew, 

zwalczanie chwastów, dobór odmian mniej podatnych na uszkodzenie, unikanie wysiewu 

odmian bardzo wczesnych w rejonach licznego występowania szkodnika, terminowy zbiór 

plonu, niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka zimowa, wiosenne talerzowanie, 

stosowanie kruszynka – Trichogramma (metoda biologiczna), 

Pędraki 

 

agrotechnika, płodozmian, podorywki, talerzowanie, wczesny siew, spulchnianie gleby, 

niszczenie chwastów, zwiększenie normy wysiewu, izolacja przestrzenna (od ugorów, 

nieużytków, trwałych użytków zielonych, lasów), niszczenie resztek pożniwnych, orka 

zimowa, 

Pienik ślinianka agrotechnika, wczesny siew, izolacja przestrzenna (od łąk, zadrzewień śródpolnych, zbóż 

ozimych), zbilansowane nawożenie, zwalczanie chwastów, zabiegi mechaniczne gleby, 

Piętnówki agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych, kapustowatych), 

wczesny siew, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna, zwiększenie 

nawożenia, terminowy zbiór plonu, niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka zimowa,   

Ploniarka zbożówka 

 

podorywki, izolacja przestrzenna (od zbóż ozimych, łąk, pastwisk), zbilansowane nawożenie, 

wczesny siew, uprawa odmian mniej podatnych, wysiew odmian o intensywnym wzroście 

początkowym, zwalczanie chwastów, 

Ploniarka gnijka podorywki, izolacja przestrzenna (od zbóż ozimych, łąk, pastwisk), zbilansowane nawożenie, 

wczesny siew, zwalczanie chwastów, 

Przędziorek 

chmielowiec 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od chmielników, pól warzywnych), 

zwalczanie chwastów, zabiegi mechaniczne gleby, niszczenie resztek pożniwnych,  

Ptaki wczesny siew, izolacja (od większych drzewostanów), stosowanie odstraszaczy 

Rolnice 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych, kapustowatych), 

wczesny siew, zwalczanie chwastów, zwiększenie normy wysiewu ziarna, zwiększenie 

nawożenia, terminowy zbiór plonu, niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka zimowa,   

Skrzypionki 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych), zrównoważone 

nawożenie, zabiegi mechaniczne gleby,  

Słonecznica orężówka 

 

płodozmian, agrotechnika, niszczenie chwastów, terminowy zbiór plonu, rozdrabnianie i 

głębokie przyoranie resztek pożniwnych, głęboka orka zimowa 

Stonka kukurydziana  płodozmian, agrotechnika, izolacja przestrzenna (od ubiegłorocznych pól kukurydzianych, 

monokultur kukurydzy, kukurydzy cukrowej), dobór odmian o rozbudowanym systemie 

korzeniowym, wczesny siew, zwalczanie chwastów, niszczenie resztek pożniwnych, głęboka 

orka zimowa, 

Ślimaki 

 

agrotechnika, podorywki, talerzowanie, staranna uprawa roli, wapnowanie gleby, niszczenie 

chwastów, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych kapustowatych), wczesny i głębszy 

siew, zwiększenie normy wysiewu, niszczenie resztek pożniwnych, wykaszanie traw wokół 

pola,  głęboka orka zimowa,  

Śmietka kiełkówka 

 

płodozmian, wczesny siew, zwiększenie normy wysiewu ziarna, niszczenie i usuwanie 

chwastów, dokładne przyorywanie obornika, 

Urazek kukurydziany 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od pól warzywnych, sadów, monokultur 

kukurydzy), wczesny siew, zwalczanie chwastów, terminowy zbiór plonu, niszczenie resztek 

pożniwnych, głęboka orka zimowa,  

Wciornastki 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od roślin zbożowych, nieużytków, łąk), 

zrównoważone nawożenie, wczesny siew, zwalczanie chwastów, wykaszanie traw wokół 

pola, niszczenie resztek pożniwnych, głęboka orka,  

Wieczernica 

szczawiówka 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od łąk, lasów, zadrzewień śródpolnych), 

usuwanie resztek pożniwnych,  

Włócznica białożyłka agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od łąk, torfowisk, terenów podmokłych), 

niszczenie chwastów, zabiegi mechaniczne gleby, 

Zmieniki 

 

agrotechnika, płodozmian, podorywki, izolacja przestrzenna (od motylkowatych, nieużytków, 

łąk, pastwisk), zbilansowane nawożenie, niszczenie chwastów, zabiegi mechaniczne gleby, 

Znamionówka 

tarniówka 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna (od lasów, zadrzewień śródpolnych), 

niszczenie chwastów, zabiegi mechaniczne gleby, 

Zwójki 

 

agrotechnika, płodozmian, izolacja przestrzenna od roślin zbożowych, zwiększone nawożenie 

azotowe 

Zwierzęta łowne izolacja przestrzenna (od lasów, zadrzewień śródpolnych), zastosowanie odstraszaczy 

akustycznych lub zapachowych, budowa trwałych ogrodzeń, 

 



 

 

 

 

Tabela 4. Niechemiczne metody ochrony zbóż przed niektórymi szkodnikami 
Szkodnik Niechemiczne ograniczanie liczebności i szkodliwości   

Drutowce płodozmian, poprawna agrotechnika, zwiększenie normy wysiewu, wczesny siew, 

uprawki pożniwne,  

Lednica zbożowa płodozmian, poprawna agrotechnika, wczesny wysiew, szybkie uprawki pożniwne, 

Lenie poprawna agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych zbóż, wczesny siew, 

zwiększenie normy wysiewu, uprawki pożniwne,  

Łokaś garbatek poprawna agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, 

zwiększenie normy wysiewu, wczesny siew, uprawki pożniwne,  

Miniarki izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, zrównoważone nawożenie, 

uprawki pożniwne, głęboka orka,  

Mszyce płodozmian, izolacja przestrzenna od czeremchy, zbóż, róż, zrównoważone 

nawożenie azotowe, wczesny siew, ochrona wrogów naturalnych mszyc, dobór 

odmian o wysokim pokryciu liści woskami powierzchniowymi,  

Nicienie poprawna agrotechnika, płodozmian (5–letnia przerwa w uprawie), izolacja 

przestrzenna od innych roślin zbożowych,  

Nałanek kłosiec poprawna agrotechnika, dobór odmian o zbitych i zwartych kłosach, uprawki 

pożniwne,  

Niezmiarka paskowana opóźniony termin siewu odmian ozimych, przyśpieszony termin siewu odmian jarych, 

poprawna agrotechnika, zrównoważone nawożenie,  

Ploniarka zbożówka płodozmian (z pominięciem innych zbóż), izolacja przestrzenna od większych 

kompleksów trawiastych i innych zbóż, opóźnione siewy odmian ozimych i jarych, 

mechaniczne zabiegi uprawowe, zwalczanie samosiewów,  

Pędraki płodozmian, poprawna agrotechnika, zwiększenie normy wysiewu, wczesny siew, 

uprawki pożniwne, 

Pryszczarki płodozmian, poprawna agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin 

zbożowych, dobór odmian o zwartym kłosie (pryszczarki kwiatowe) lub o pochwie 

liściowej ściśle przylegającej do źdźbła (pryszczarki źdźbłowe), uprawki pożniwne, 

głęboka orka, ochrona wrogów naturalnych,   

Rolnice izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych i kapustowatych, wczesny siew, 

zwiększenie normy wysiewu, wczesny siew, zwalczanie chwastów, zwiększenie 

nawożenia,  

Skoczek sześciorek poprawna agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, wczesny 

siew,  

Skrzypionki płodozmian, poprawna agrotechnika, zrównoważone nawożenie, izolacja przestrzenna 

od innych roślin zbożowych, uprawki pożniwne, 

Ślimaki podorywki, talerzowanie, staranna uprawa gleby, wapnowanie, niszczenie chwastów, 

izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, krzyżowych i kapustowatych, 

wczesny i głębszy siew, zwiększenie normy wysiewu,  

Śmietki płodozmian, zwiększenie normy wysiewu, wczesny siew, zabiegi pożniwne, głęboka 

orka,  

Wciornastki płodozmian, zrównoważone nawożenie, izolacja przestrzenna od innych roślin 

zbożowych, dobór odmian o zwartym kłosie i ściśle przylegającej do źdźbła pochwie 

liściowej, zabiegi pożniwne,  

Zwójki poprawna agrotechnika, izolacja przestrzenna od innych roślin zbożowych, 

zwiększone nawożenie azotowe,   

Źdźieblarz pszeniczny poprawna agrotechnika, zwiększone nawożenie potasowe, dobór odmian o małej 

średnicy źdźbeł, uprawki pożniwne,  

 

 Wśród niechemicznych metod wymienionych w tabelach 3 i 4 bardzo ważne miejsce 

zajmuje dobór odmian mniej podatnych na szkodniki. W kukurydzy odmiany takie są 

przydatne do ograniczania szkodliwości głównie ploniarki zbożówki, stonki kukurydzianej 

oraz omacnicy prosowianki. W przypadku ploniarki zbożówki odmiany takie powinny 

dodatkowo cechować się szybkim wzrostem na początku wegetacji (stają się mniej atrakcyjne 

dla samic składających jaja), a ich blaszki liściowe powinny być jak najbardziej ustawione w 



pozycji pionowej i o jak najgładszej powierzchni, co ułatwia osypywanie się jaj na glebę np.: 

podczas deszczu. Przy ograniczaniu szkodliwości larw stonki kukurydzianej ważne jest aby 

poszczególne mieszańce cechowały się szybkim wzrostem i wytwarzaniem rozbudowanego i 

mocnego systemu korzeniowego, w tym dużej liczby korzeni podporowych. Jeżeli natomiast 

roślinom zagraża omacnica prosowianka, wówczas w rejonach jej masowego występowania 

należy unikać uprawy odmian najwcześniejszych, które są bardziej podatne na uszkodzenia 

aniżeli mieszańce średniopóźne. Odmiany takie można jednak wykorzystać do obsiewu np.: 

pasów brzeżnych plantacji, które będą stanowiły niejako pas buforowy na którym nalatujące 

samice złożą większą część jaj.  

Niezależnie jednak od zwalczanego gatunku szkodnika każdy mieszaniec kukurydzy 

musi być dostosowany do uprawy w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych, 

zwłaszcza pod kątem wczesności.  

W zasiewach zbóż wysiewane odmiany obok mniejszej podatności na szkodniki 

powinny także charakteryzować się takimi cechami budowy morfologicznej organów 

nadziemnych, które utrudniają ich opanowanie przez niektóre gatunki np.: pryszczarki, 

wciornastki, mszyce itp. Warto przeznaczać do uprawy te odmiany, które posiadają zwarte 

kłosy, a ich pochwy liściowe ściśle przylegają do źdźbła.  

Informacje na temat podatności poszczególnych odmian kukurydzy i zbóż na wybrane 

szkodniki można znaleźć w materiałach COBORU (Listy Opisowe Odmian), u producentów 

lub dystrybutorów materiału siewnego, w materiałach PDO (Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego), a także w trakcie szkoleń, dni pól itp.  

 Do metod niechemicznych zalicza się również ochronę biologiczną. Ma ona jednak 

zastosowanie tylko w kukurydzy i tylko do zwalczania jednego gatunku tj. omacnicy 

prosowianki. Metoda ta polega na wyłożeniu biopreparatów zawierających pasożyta jaj 

motyli zwanego kruszynkiem (Trichogramma spp.).  

Pewnym elementem walki biologicznej jest także dbanie o naturalnie występujących 

wrogów naturalnych wielu szkodników w uprawach zbóż i kukurydzy. Do takich wrogów 

zalicza się przede wszystkim: chrząszcze z rodziny biegaczowatych, kusaki, pająki, 

biedronkowate, złotookowate, bzygowate oraz inne pasożytnicze muchówki, błonkówki, 

pluskwiaki itp.. Należy więc dążyć do zapewnienia im optymalnych warunków dla rozwoju, 

tak aby stały się sprzymierzeńcami człowieka w walce z niektórymi gatunkami szkodliwymi. 

Można to uczynić poprzez pozostawianie oczek wodnych, nie osuszanie terenów wilgotnych 

nie użytkowanych rolniczo, pozostawianie zarośli śródpolnych, zachowanie niewielkiego 

rezerwuaru chwastów (niektóre kwitnące gatunki dostarczają nektar np.: bzygom) itp.  

 Jedną z metod niechemicznych stosowanych na świecie w integrowanej ochronie 

kukurydzy jest uprawa odmian transgenicznych linii MON 810, które są odporne na 

żerowanie szkodników z rzędu motyli. W Polsce odmiany takie są uprawiane od 2006 roku i 

mają za zadanie ograniczyć straty powodowane przez omacnicę prosowiankę. Materiału 

siewnego kukurydzy transgenicznej zgodnie z ustawą o nasiennictwie nie można zakupić 

legalnie w kraju, niemniej są one przywożone przez rolników z zagranicy.  

 

Ponieważ metody niechemiczne nie zawsze są w stanie utrzymać liczebność 

szkodników zbóż i kukurydzy na poziomie nie zagrażającym plonom, stąd też w integrowanej 

ochronie dopuszcza się stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Preparaty 

chemiczne są bowiem często jedynym skutecznym środkiem walki ze szczególnie 

uciążliwymi gatunkami.  

Stosując ochronę chemiczną w ramach integrowanej produkcji należy pamiętać o 

kilku kwestiach: 

– preparaty chemiczne powinny być stosowane tylko w ostateczności, gdy zagrożenie ze 

strony danego gatunku szkodliwego jest wysokie,  



– celem ochrony chemicznej w IP nie jest bezwzględna walka z organizmami szkodliwymi –

niewielkie nasilenie występowania niektórych agrofagów jest wręcz wskazane, gdyż 

stymuluje odporność roślin lub też sprzyja rozwojowi organizmów pożytecznych,  

– przy zwalczaniu niektórych wczesnowiosennych szkodników należy wybierać zaprawy 

nasienne aniżeli preparaty nalistne,  

– podejmując decyzję o ochronie chemicznej należy uwzględniać próg ekonomicznej 

szkodliwości jeśli taki został ustalony dla danego gatunku agrofaga, 

– preparaty chemiczne należy stosować w zalecanych dawkach i w optymalnych terminach 

zwalczania wybranych agrofagów (uwzględniając monitoring występowania gatunków 

szkodliwych), 

– środki ochrony roślin z różnych grup chemicznych należy stosować przemiennie, tak aby 

zmniejszyć do minimum ryzyko uodparniania się agrofagów na zastosowane substancje 

aktywne, 

–  należy wybierać preparaty selektywne (jeżeli takie są zarejestrowane) lub o niskiej 

toksyczności przeznaczone do stosowania w IP,  

– termin zabiegu dobierać tak, aby nie powodować wysokiej śmiertelności owadów 

pożytecznych,  

– zabiegi ochrony roślin należy przeprowadzać w temperaturach optymalnych dla działania 

wybranego preparatu (większość działa skutecznie w temp. do + 20
o
C), 

– zwracać uwagę na toksyczność preparatów dla pszczół, na prewencję wyznaczoną dla tych 

owadów oraz na możliwość stosowania insektycydów na rośliny pokryte spadzią, które to 

informacje znajdują się w etykietach-instrukcjach stosowania.  

 

 W zasiewach zbóż ochrona chemiczna skoncentrowana jest na ograniczaniu 

liczebności: mszyc, skrzypionek i pryszczarków i polega na zastosowaniu zapraw 

owadobójczych (jedynie przeciwko mszycom-wektorom wirusów) oraz insektycydów 

aplikowanych nalistnie.   

 W kukurydzy zabiegi chemiczne polegają na zastosowaniu zapraw owadobójczych 

(przeciwko drutowcom, pędrakom, ptakom-efekt odstraszania, ploniarce zbożówce i 

rolnicom) oraz zabiegów opryskiwania roślin preparatami nalistnymi (przeciwko ploniarce 

zbożówce, mszycom, piętnówkom, omacnicy prosowiance i stonce kukurydzianej). 

Wykaz aktualnie zarejestrowanych preparatów chemicznych do ochrony jęczmienia 

ozimego, jęczmienia jarego, pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, pszenżyta 

jarego, żyta, owsa i kukurydzy podano w tabeli 5, natomiast dawki poszczególnych 

insektycydów można znaleźć w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut 

Ochrony Roślin–PIB.  

Z uwagi na możliwość importu równoległego, dobór preparatów do zwalczania 

poszczególnych gatunków szkodników sukcesywnie się zmienia, stąd też należy na bieżąco 

monitorować zalecenia ochrony roślin. 

  



Tabela 5. Insektycydy zarejestrowane do ochrony zbóż i kukurydzy w 2012 roku 

Preparat 

Uprawa 

Substancja aktywna 

Optymalna 

temperatura 

działania 

Jęczmień Pszenica Pszenżyto 
Żyto Owies 

Kuku–

rydza ozimy jary ozima jara ozime jare 

Agria-Dimetoat 400 EC – + + – – – – – – dimetoat powyżej 15oC 

Agria-Lambda Cyhalotryna 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

Alfazot 025 EC – – + – – – – – – beta-cyflutryna do 20oC 

Alpha Gold 100 EC + + + + + + + + + alfa-cypermetryna do 20oC 

Ammo Super 100 EW + + + + + + + + – zeta-cypermetryna do 20oC 

Arkan 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

Astep 225 FS + – – – – – – – – protiokonazol + imidachlopryd – 

Bi 58 Nowy 400 EC – + + – – – – – – dimetoat powyżej 15oC 

Bulldock 025 EC + + + + + + + + – beta-cyflutryna do 20oC 

Couraze 600 FS – – – – – – – – + imidachlopryd – 

Danadim 400 EC – + + – – – – – – dimetoat powyżej 15oC 

Danadim Progress 400 EC – + + – – – – – – dimetoat powyżej 15oC 

Decis Mega 50 EW – + + – – – – – – deltametryna do 20oC 

Eforia 065 ZC – + + – – – – – – tiametoksam + lambda-cyhalotryna niezależny 

Fastac 100 EC + + + + + + + + + alfa-cypermetryna do 20oC 

Fury 100 EW + + + + + + + + – zeta-cypermetryna do 20oC 

Gaucho 600 FS – – – – – – – – + imidachlopryd – 

Golden Alpha 100 EC + + + + + + + + + alfa-cypermetryna do 20oC 

Hunter 400 EC – + + – – – – – – dimetoat powyżej 15oC 

Jetstac 100 EC + + + + + + + + – alfa-cypermetryna do 20oC 

Karate Zeon 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

Kung-Fu 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

LambdaCe Z 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

Mesurol 500 FS – – – – – – – – + metiokarb – 

Minuet 100 EW + + + + + + + + – zeta-cypermetryna do 20oC 

Nuprid 600 FS – – – – – – – – + imidachlopryd  – 

Nuprid Max 222 FS – – + – – – – – – imidachlopryd + tebukonazol  – 

Patriot 100 EC + + + + + + + + – deltametryna do 20oC 

Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

Pirimor 500 WG + + + + + + + + – pirymikarb powyżej 15oC 

Proteus 110 OD – – – – – – – – + tichlopryd + deltametryna niezależny 

Pyrinex 480 EC – – + – – – – – – chloropiryfos powyżej 15oC 

Rage 100 EW + + + + + + + + – zeta-cypermetryna do 20oC 

Rapid 060 CS – + + – – – – – – gamma-cyhalotryna do 20oC 

Rodan 400 EC – + + – – – – – – dimetoat powyżej 15oC 

Roztoczol Extra 050 CS + + + + + + + + + lambda-cyhalotryna do 20oC 

Steward 30 WG – – – – – – – – + indoksakarb niezależny 

Sumi-Alpha 050 EC + + + + + + + + – esfenwalerat do 20oC 

Titan 100 EW + + + + + + + + – zeta-cypermetryna do 20oC 



 

 Podejmując decyzję o ochronie chemicznej wskazane jest kierowanie się progami 

ekonomicznej szkodliwości, które określają taką liczebność agrofaga (np.: szkodnika), przy 

której wartość spodziewanej utraty plonu przewyższa koszt wykonania zabiegu ochronnego, 

co wyraża wzór: 

 

E = 
KZ

Pu
 

 

gdzie: 

E – ekonomiczna efektywność zabiegu ochrony roślin 

Pu – wartość produkcji uratowanej 

KZ – koszt zabiegu 

 

Progi ekonomicznej szkodliwości zostały określone jedynie dla kilku gatunków 

szkodników kukurydzy oraz zbóż. Wartość progu szkodliwości nie może być jednak 

traktowana jednoznacznie. Może ona bowiem ulec zmianie w zależności od fazy rozwoju 

rośliny, warunków klimatycznych czy też występowania wrogów naturalnych. Progi 

ekonomicznej szkodliwości służą jedynie jako pomoc przy podejmowaniu decyzji, lecz nie 

mogą być jedynym kryterium branym pod uwagę.  

 

Tabela 12. Progi szkodliwości dla wybranych szkodników zbóż  
Szkodnik Termin obserwacji Próg zagrożenia 

Drutowce przed siewem 10–20 larw na 1m2 

Łokaś garbatek jesień – wschody do 

przerwania wegetacji 

1–2 larwy lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2 

wiosna – początek wegetacji 8–10 uszkodzonych roślin na 1 m2 lub 3-5 larw na 1 m2 

Mszyce kłoszenie lub zaraz po 

wykłoszeniu  

5 mszyc na 1 kłosie 

Nałanek kłosiec kwitnienie i formowanie 

ziarna 

3–5 chrząszczy na 1 m2 lub 5 pędraków na 1 m2 

Niezmiarka paskowana jesienią 1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł w roku 

poprzednim 

Paciornica 

pszeniczanka 

kłoszenie 5–10 owadów na 1 kłosie 

Ploniarka zbożówka wiosenne krzewienie 6 larw na 100 roślin 

Pryszczarek pszeniczny kłoszenie 8 larw na 1 kłosie 

Pryszczarek zbożowiec wyrzucenie liścia flagowego zboża ozime: 15 jaj na 1 źdźble 

zboża jare: 5 jaj na 1 źdźble 

Rolnice przed siewem 6–8 gąsienic na 1 m2 

Skrzypionki wyrzucanie liścia flagowego 1–1,5 larwy na źdźble 

Ślimaki wschody roślin 2 ślimaki w 1pułapce 

Śmietka ozimówka na wiosnę 10 roślin uszkodzonych na 30 badanych lub 80 larw na 1 m2 

Wciornastki strzelanie w źdźbło 10 larw na źdźbło 

dopełni kwitnienia 5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie 

wypełnianie ziarna 40–50 larw na 1 kłosie 

Ździeblarz pszeniczny kłoszenie  4 larwy na 1 m2 lub 32 larwy na 1 m2 lub 1 larwa na 12 

źdźbłach 

Żółwinek zbożowy wzrost i krzewienie na wiosnę 2–3 osobniki dorosłe na 1 m2 

formowanie ziarna, dojrzałość 

mleczna  

2larwy na 1 m2 

 

 

 



Tabela 13. Progi szkodliwości dla wybranych szkodników kukurydzy  
Szkodnik Termin obserwacji 

 

Próg zagrożenia   

Drutowce 

 

przed siewem 2–8 larw na m2 

Lenie 

 

po wschodach 10 larw na m2 

Mszyce 

 

od kwitnienia 300 mszyc na roślinie 

Omacnica prosowianka 

 

faza wiechowania 6–8 złóż jaj na 100 roślinach lub gdy w poprzednim roku 

było uszkodzonych 15% roślin kukurydzy uprawianej na 

ziarno albo 30–40% uszkodzonych roślin uprawianych na 

kiszonkę i CCM 

Ploniarka zbożówka 

 

od wschodów do 4 liści 1 larwa na roślinę lub uszkodzenie 15% roślin 

 

Rolnice 

 

wschody 1 gąsienica na 2 m2 pola 

 

stadium 5–6 liści 

 

1–2 gąsienice po III wylince na m2 uprawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Znaczenie doboru odmian kukurydzy w systemie integrowanej produkcji 

roślinnej 
 

dr inż. Roman WARZECHA 

 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta,  

 

W Polsce, w 2011 roku, powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wyniosła 333 

tysiące hektarów, a na kiszonkę ponad 400 tysięcy hektarów. Przewiduje się dalszy wzrost 

powierzchni w bieżącym roku, co wynika z korzystnych cen ziarna w sezonie 2011/2012 

Wstępne prognozy wskazują, że nawet ponad 30% zasiewów zbóż ozimych, głównie 

pszenicy, pszenżyta, jęczmienia oraz rzepaku, mogło nie przezimować. Znacząca cześć tych 

zasiewów zostanie przesiana kukurydzą.  

Korzystnie przedstawia się przyszłość uprawy kukurydzy. Istnieją duże potrzeby i możliwości 

zwiększenia uprawy kukurydzy na kiszonkę do produkcji mleka i mięsa wołowego, jak 

również do biogazowi rolniczych. W fazie projektowania jest obecnie około 270 biogazowni 

rolniczych. 17 biogazowni jest już w eksploatacji, a kolejnych 10 jest w budowie. W 

biogazowniach rolniczych kiszonka z kukurydzy stanowi podstawowy surowiec. 

Zapotrzebowanie na kiszonkę może wynieść od 500 do 1000 hektarów dla każdej 

biogazowni.  Zwiększana będzie też uprawa kukurydzy na ziarno, dla potrzeb paszowych i 

przemysłowych – produkcji bioetanolu, skrobi i wyrobów młynarskich (mąka kukurydziana, 

grys).  

Według danych GUS z 2010 roku, najwięcej kukurydzy na ziarno jest uprawiane w 

województwach: dolnośląskim (59 tys. ha), wielkopolskim (51 tys. ha), opolskim (44 tys. ha, 

co stanowi prawie połowę uprawy kukurydzy na ziarno w naszym kraju. Kolejne miejsca 

zajmują województwa kujawsko-pomorskie i mazowieckie, w których uprawia się po około 

25 tysięcy hektarów kukurydzy na ziarno. Prawie połowę kukurydzy na kiszonkę jest 

uprawiane w trzech województwach: podlaskim (73 tys. ha), wielkopolskim (65 tys. ha) i 

mazowieckim (52 tys. ha), a dalsze 100 tysięcy ha w województwach kujawsko-pomorskim i 

łódzkim (po około 30 tys. ha), warmińsko-mazurskim i lubelskim (po około 24 tys. ha). 

W doborze odmian kukurydzy do uprawy na ziarno podstawowe kryteria to: wysokość plonu 

ziarna i odpowiednia wczesność. Te cechy są skorelowane negatywnie, dlatego jest trudność 

korzystnego ich połączenia. W praktyce, wczesność odmian kukurydzy jest określana przez 

poziom zawartości wody w ziarnie przy zbiorze, tj. po osiągnięciu przez odmiany dojrzałości 

fizjologicznej. Odmiany akumulujące więcej suchej masy w ziarnie, czyli o mniejszej 

zawartości wody w ziarnie przy zbiorze są wcześniejsze. Zwraca się ponadto uwagę na 

wymłacalność kolb, łatwość dosuszania ziarna i strukturę kolby, czyli stosunek ziarna do 

rdzenia. Bardzo ważnym kryterium oceny odmian do uprawy na ziarno jest ich odporność na 

wyleganie zarówno korzeniowe jak i fuzaryjne, powodowane przez grzyby wywołujące 

zgniliznę łodyg. Odmiany wcześniejsze wykazują większą skłonność do wylegania 

fuzaryjnego niż późniejsze. 

Do najważniejszych kryteriów w doborze odmian na kiszonkę należą: całkowity plon suchej 

masy łodyg, liści i kolb, udział kolb w całkowitym plonie suchej masy (korzystny powyżej 

50%), zawartość suchej masy przy zbiorze w całych roślinach w przy zbiorze (około 32%). 

Ta ostatnia cecha, podobnie jak zawartość suchej masy w ziarnie przypadku odmian 

ziarnowych, jest podstawą oceny wczesności mieszańców na kiszonkę i wyznaczania ich 

liczby FAO. Duże znaczenie mają również wczesny wigor i cecha „stay green”, polegająca na 

wydłużonym utrzymywaniu się zieloności liści i łodyg w okresie dojrzewania. Wpływa ona 

korzystnie na akumulację suchej masy w końcowym okresie wegetacji jak i na wydłużenie 

terminu zbioru. Ważnym kryterium oceny mieszańców kiszonkowych jest ich strawność. O 



strawności kiszonki decyduje udział kolb, a zwłaszcza ziarna, w masie kiszonkowej. Ziarno 

jest trawione w ponad 90%. Nowoczesne programy hodowlane zwracają uwagę na 

podniesienie poziomu strawności wegetatywnych części roślin, gdyż są jeszcze duże 

możliwości poprawienia tej cechy.  

Poza najważniejszymi cechami jak plonowanie, wczesność i odporność na wyleganie 

odmiany mieszańcowe kukurydzy do integrowanej produkcji na kiszonkę z całych 

roślin, a także na ziarno, muszą wykazywać tolerancję na najważniejsze choroby - 

głownię guzowatą, fuzariozy kolb i szkodniki, a w szczególności na omacnicę 

prosowiankę. Szczególne znaczenie ma tolerancja w stosunku do chorób fuzaryjnych 

kolb, gdyż wytwarzają one bardzo groźne dla zdrowia zwierząt i człowieka związki 

chemiczne, mikotoksyny. Znajdujące się w doborze odmiany wykazują na ogół wysoki 

stopień tolerancji na choroby i szkodniki, jednak wybór odmian nowszych, do 

integrowanej produkcji, jest bardziej uzasadniony.  

W Krajowym Rejestrze, jest obecnie 175 odmian mieszańcowych (F1) kukurydzy. 106 

odmian jest zarejestrowanych do uprawy na ziarno, 55 na kiszonkę z całych roślin i 14 

odmian ogólnoużytkowych, które w doświadczeniach rejestrowych były oceniane pod 

względem przydatności do obydwu kierunków użytkowania. Ponadto do uprawy na kiszonkę 

są rekomendowane odmiany ziarnowe, o wysokim potencjale plonowania. Reprezentują one 

generatywny typ rozwoju. Odmiany kiszonkowe są polecane w znacznie węższym zakresie 

do uprawy na ziarno, gdyż reprezentują one typ wegetatywny i z reguły wytwarzają większą 

masę roślinną. 

Prawie połowa odmian kukurydzy znajdujących się w Krajowym Rejestrze, bo aż 83, została 

zarejestrowana w ostatnich 5 latach, a 17 na początku 2012 roku. 16 odmian zostało 

zarejestrowanych jeszcze przed 2000 rokiem. Kilka spośród tych odmian, ze względu na 

swoją dużą wartość gospodarczą, odgrywa nadal znaczącą rolę w uprawie kukurydzy. Z 

reguły akceptacja danej odmiany przez producentów zajmuje pewien czas, niekiedy kilka lat. 

Odmiany kukurydzy, przeznaczone do uprawy na ziarno i na kiszonkę dzielą się na: wczesne 

(FAO do 220), średniowczesne (FAO 230-250) i średniopóźne (FAO 250-290). Wśród 

zarejestrowanych odmian na ziarno i na kiszonkę 44 (25,1%) jest w grupie wczesnej, 85 

(48,6%) w grupie średniowczesnej i 46 (26,3%) w grupie średniopóźnej. Rejonizacja odmian 

kukurydzy ma bardzo duże znaczenie, gdyż wysiew odmian zbyt późnych, w warunkach 

Polski Północnej, a nawet w środkowym rejonie kraju, na ogół skutkuje niemożnością 

osiągnięcia wymaganych parametrów (plonów i wczesności), a niekiedy brakiem możliwości 

zbioru plonu. Większe restrykcje w tym zakresie dotyczą odmian do uprawy na ziarno niż na 

kiszonkę. 

Innym kryterium charakterystyki odmian kukurydzy jest typ hodowlany. Wśród 

zarejestrowanych odmian kukurydzy, główne typy hodowlane stanowią mieszańce 

pojedyncze, czyli dwuliniowe (SC), składające się z dwóch linii (A x B), oraz mieszańce 

trójliniowe (TC), składające się z trzech linii, (AB) x C. Mieszańce podwójne, czyli 

czteroliniowe, (DC) są produktem krzyżowania dwóch mieszańców pojedynczych (AB) x 

(CD). W rejestrze odmian kukurydzy jest obecnie 99 (56,6%) mieszańców pojedynczych, 74 

(42,3%) mieszańców trójliniowych i tylko 1 (1,1%) mieszaniec podwójny. Zaletą mieszańców 

pojedynczych jest większe wyrównanie morfologiczne i niekiedy wyższe plonowanie niż 

mieszańców trójliniowych, głównie w bardziej intensywnywnych warunkach produkcji, 

jakkolwiek nie jest to regułą. Mieszańce trójliniowe są lepiej dostosowane do gorszych 

warunków uprawy. Produkcja nasion mieszańców pojedynczych jest mniej wydajna i 

trudniejsza, dlatego ceny nasion są na ogół wyższe niż mieszańców trójliniowych. 

Wśród 175 odmian kukurydzy w Krajowym Rejestrze, 135 (77,1%) pochodzi z hodowli 

zagranicznych i 40 (22,9%) z krajowych hodowli, z Hodowli Roślin Smolice (33 odmiany) 

oraz z Małopolskiej Hodowli Roślin, Oddział Kobierzyce (7 odmian). Udział polskich odmian 



kukurydzy w krajowym rynku nasion, głównie z Hodowli Roślin Smolice, wynosi 

niezmiennie od wielu lat 35-40%, a wśród 10 najchętniej kupowanych odmian, 7 pochodzi z 

tej hodowli (dane własne). Poza polską hodowlą znaczącą rolę na naszym rynku odgrywają 

czołowe firmy zagraniczne: Pioneer, KWS, Limagrain, Syngenta, Euralis, Monsanto, RAGT, 

Maisadour, Dow AgroSciences (załączona tabela).  

Poza odmianami z Krajowego Rejestru, do uprawy w Polsce są dopuszczone ponadto 

odmiany kukurydzy pochodzące z tzw. wspólnotowego katalogu (zarejestrowane w krajach 

Unii Europejskiej). Według danych na koniec grudnia 2011 roku, w katalogu wspólnotowym 

znajdowało się aż 4555 odmian kukurydzy, w tym 225 odmian kukurydzy genetycznie 

zmodyfikowanej MON 810 z genem Bt odporności na omacnicę prosowiankę, jedynej tego 

typu poza ziemniakiem Amfora dopuszczonej do uprawy rośliny w UE. Tylko część odmian z 

katalogu europejskiego ma wczesność odpowiednią do warunków klimatycznych Polski. 

 

KRAJOWY REJESTR ODMIAN KUKURYDZY 2012 

LP Odmiana 

Rok 

wpisu 

Liczba 

FAO 

Typ 

hodowlany Przeznaczenie 

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE 

1 Buran 1990 240 TC K 

2 Nimba 1996 260 TC K 

3 Wilga 1998 190 TC Z 

4 Fido 1999 210 TC Z 

5 Prosna 1999 230 TC Z 

6 San 1999 240 TC ZK 

7 Wiarus 1999 220 TC Z 

8 Cedro 2000 210 TC K 

9 Reduta 2000 230 TC Z 

10 Glejt 2001 230 TC Z 

11 Blask 2002 250 SC Z 

12 Bułat 2002 240 TC Z 

13 Junak 2002 220 TC Z 

14 Lober 2003 250 TC K 

15 Wigo 2003 250 TC Z 

16 Bosman 2005 260 SC Z 

17 Piorun 2005 240 TC Z 

18 Kozak 2006 250 SC Z 

19 Opoka 2006 240 TC K 

20 Tur 2007 240 TC Z 

21 Bejm 2008 230 SC Z 

22 Dumka 2008 230 TC Z 

23 Narew 2008 250 SC Z 

24 Jawor 2009 230 TC Z 

25 Kresowiak 2009 240 TC K 

26 Rataj 2010 220 TC Z 

27 Smolik 2010 220 TC Z 

28 Smolitop 2010 230 TC Z 

29 Vitras 2010 250 TC K 

30 Lokata 2011 220 TC Z 



31 Rywal 2011 210 TC Z 

32 Smolan 2011 230 TC Z 

33 Ułan 2011 270 TC K 

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP 

34 Cyrkon 1999 270 TC K 

35 Kosmo230 2003 240 TC K 

36 KB1902 2004 190 SC Z 

37 KB1903 2005 190 SC Z 

38 KB2704 2006 280 TC K 

39 Król 2000 270 TC K 

40 Kadryl 2012 280-290 TC K 

PIONEER 

41 Clarica 1999 270 SC K 

42 Elita 1999 240 SC Z 

43 PR39R10 2002 240 SC Z 

44 Valuta 2002 260 SC K 

45 Lambada 2002 240 SC K 

46 PR39D81 2003 260 SC Z 

47 PR39G12 2003 230 SC K 

48 PR39H32 2003 240 SC Z 

49 PR39A37 2004 250 SC Z 

50 PR38R92 2005 270 SC Z 

51 PR39R86 2005 250 SC ZK 

52 PR39F58 2006 260 SC Z 

53 PR39T45 2006 240 SC K 

54 PR39T84 2006 260 SC ZK 

55 PR38B12 2007 250 SC Z 

56 PR39A98 2007 240 SC K 

57 PR38N86 2009 280 SC Z 

58 PR38Y34 2010 260 SC ZK 

59 P8488 2012 250 SC K 

60 P9400 2012 270-280 SC Z 

KWS 

61 Turini 2002 240 SC ZK 

62 Gavott 2003 270 SC ZK 

63 Ikos 2003 260 SC Z 

64 Bellevue 2004 240 SC K 

65 Graneros 2006 240 TC K 

66 Amadeo 2007 240 SC ZK 

67 Beatus 2007 250 TC K 

68 Salgado 2007 240 SC Z 

69 Silvestre 2007 230 TC K 

70 Amatus 2008 220 TC K 

71 Amoroso 2008 250 SC Z 



72 Anvil 2008 210 SC Z 

73 Marcello 2008 270 TC K 

74 Ronaldinio 2008 260 TC ZK 

75 Touran 2008 240 TC K 

76 KWS 5133 ECO 2009 250 TC ZK 

77 Severo 2009 260 TC Z 

78 Zidane 2009 240 SC K 

79 Podium 2009 220 TC Z 

80 Konsensus 2010 210 TC Z 

81 Mercurio 2010 240 TC Z 

82 Ricardinio 2010 240 SC Z 

83 Amanatidis 2011 230 SC Z 

84 Amaryl 2011 230 SC Z 

85 Ambrosini 2011 240 TC Z 

86 Cassilas 2011 260 SC K 

87 Kompromis 2011 250 TC K 

88 Grosso 2012 250-260 SC Z 

89 Laurinio 2012 210 TC Z 

90 Rafinio 2012 260 SC K 

91 Santurio 2012 230 TC Z 

92 Silvinio 2012 220 TC Z 

LIMAGRAIN 

93 LG 22.44 1996 240 TC Z 

94 LG 22.43 1998 240 TC Z 

95 LG 22.65 1999 240 TC K 

96 LG 22.75 2000 260 SC K 

97 Baltimore 2002 250 SC K 

98 Banquise 2002 220 SC Z 

99 Kampala 2002 250 SC Z 

100 Anjou 249 2004 260 SC Z 

101 Anjou219 2004 220 TC Z 

102 LG3215 2004 220 TC Z 

103 Ainergy 2005 250 SC K 

104 Aalvito 2007 200 TC Z 

105 LG3252 2007 250 TC K 

106 Yser 2007 260 TC Z 

107 Aabsolut 2009 250 SC K 

108 Alduna 2009 250 SC Z 

109 LG3236 2009 240 TC Z 

110 Aalvito DUO 2010 200 TC Z 

111 Emmy 2010 250 TC Z 

112 Laureen 2010 230 TC Z 

113 LG3291 2010 270 SC K 

114 LG 30240 2012 240 SC K 



115 LG 30275 2012 260 SC K 

116 Lindsey 2012 260 SC Z 

EURALIS 

117 Eurostar 2001 240 SC ZK 

118 Inagua 2002 240 TC K 

119 Baltis 2003 210 SC Z 

120 Veritis 2003 240 TC ZK 

121 Laurelis 2005 210 SC Z 

122 ES Anamur 2006 240 TC K 

123 ES Astrakan 2006 260 SC Z 

124 ES Paroli 2006 250 SC Z 

125 ES Tryo 2006 240 TC K 

126 ES Ballade 2007 190 SC Z 

127 ES Makila 2007 240 SC Z 

128 ES Kirola 2008 220 SC Z 

129 ES Kongress 2009 230 TC Z 

130 ES Palazzo 2009 230 SC Z 

131 ES Chrono 2011 260 SC Z 

132 ES Vali 2011 240 SC K 

133 ES Zizou 2011 220 TC Z 

134 ES Albatros 2012 230 SC Z 

135 ES Cirrus 2012 230 TC Z 

136 ES Fireball 2012 260 SC K 

SYNGENTA 

137 Gazelle 2004 220 TC K 

138 Arobase 2005 250 SC Z 

139 Delitop 2005 250 SC Z 

140 Oldham 2005 240 SC Z 

141 Moncada 2006 260 SC Z 

142 NK Nekta 2008 250 SC Z 

143 NK Ravello 2008 200 SC Z 

144 NK Eagle 2010 260 SC Z 

145 SY Cooky 2011 220 SC Z 

146 SY Multitop 2011 240 SC Z 

MAISADOUR 

147 Angus 2008 230 SC K 

148 Lavena 2008 260 SC Z 

149 MAS 24A 2008 260 TC Z 

150 MAS 29H 2011 260 TC Z 

151 MAS 15P 2012 200-210 SC Z 

152 MAS 27L 2012 250 SC K 

RAGT 

153 Baxxos 2005 220 SC Z 

154 Coxximo 2006 230 SC K 



155 Hexxer 2007 240 SC Z 

156 Pteroxx 2008 240 SC Z 

157 Prolixx 2009 250 TC Z 

158 Inoxx 2009 210 SC Z 

159 Geoxx 2011 240 SC K 

160 Konsulixx 2012 240 SC K 

MONSANTO 

161 Monumental 2003 250 SC K 

162 DK247 2004 240 SC Z 

163 DKC3420 2007 270 SC Z 

164 DKC 2960 2008 240 SC Z 

165 DKC2971 2009 200 SC Z 

166 DKC2787 2010 200 SC Z 

DOW AGROSCIENCES 

167 System 2004 240 SC Z 

168 MT Maksym 2008 240 SC Z 

169 Subito 2008 280 SC K 

170 Support 2009 230 SC K 

171 Sumas 2011 250 SC K 

SAATEN-UNION 

172 Electra 1998 260 TC ZK 

SEMPOL 

173 Markiza 2005 290 DC K 

CEZEA 

174 Celux 1997 230 SC ZK 

MAIZE RESEARCH INSTITUTE ZEMUN POLJE 

175 Bora Zemun 1993 270 TC Z 

Z = odmiany ziarnowe; K= odmiany  kiszonkowe; ZK = odmiany ogólnoużytkowe 

(ziarno i kiszonka) 

SC = odmiany dwuliniowe; TC = odmiany trójliniowe, DC = odmiany czteroliniowe 

 

 

Materiały źródłowe: 

 

Lista Odmian Roślin Rolniczych wpisanych do krajowego rejestru (Polish National List of 

Agricultural Plant Varietes) 2011. COBORU, Słupia Wielka. 

Lista Opisowa Odmian. Rośliny Rolnicze, 2011. COBORU, Słupia Wielka, lipiec 2010. 

WWW. Coboru.pl (rejestr odmian – kukurydza). 

 



Integrowana ochrona kukurydzy przed chwastami: zabiegi uprawowe i 

agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne (biologia i rozprzestrzenianie się 

najważniejszych chwastów; wybór substancji aktywnej i formy użytkowej 

środków ochrony roślin; terminy, liczba i częstotliwość zabiegów 
 
 mgr inż. Krystyna SNARSKA 

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Białymstoku 

 Tel.: 85 678  54 71 

 

W województwie podlaskim obserwowany jest stały wzrost areału uprawy kukurydzy, 

głównie jako podstawowej rośliny paszowej dla bydła. W 2008 roku jej udział w strukturze 

zasiewów przekroczył 10%. Powierzchnia uprawy kukurydzy na terenie województwa 

podlaskiego w roku 2000 wynosiła 16597 ha a w 2010 szacowana była na 77093 ha (4277 ha 

na ziarno i 72816 ha na zielonkę), tj o 8820 ha więcej niż w roku 2009. Stanowi to wzrost o 

ponad 4,5 razy. Zanotowano wzrost plonu kukurydzy w porównaniu do roku poprzedniego o 

3 dt/ha (ziarno) i 27 dt/ha (zielonka).   

Kukurydza jest rośliną pochodzącą z Meksyku. Jest gatunkiem ciepłolubnym, potrzebującym 

dobrego naświetlenia i uwilgotnienia. W temperaturach powietrza powyżej 25ºC podwaja 

wydajność fotosyntezy, co się objawia intensywnym wzrostem (rośliny „rosną w oczach”). 

Jest uprawiana w szeroką rozstawę rzędów, z małą ilością (8-10 sztuk) roślin na m
2
. Późne 

wschody, pionowy, wąski, nie rozkrzewiony pokrój oraz spowodowany warunkami 

pogodowymi stosunkowo powolny wzrost kukurydzy na początku wegetacji nie sprzyjają 

zacienianiu gleby i nie stanowią silnej konkurencji dla chwastów. Wykorzystują one 

sprzyjające warunki i jest to odpowiedni moment na wykonywanie zabiegów ograniczających 

zachwaszczenie. Coraz większe zainteresowanie środowiskiem i zachowaniem 

bioróżnorodności spowodowało, że większy nacisk kładzie się nie na zupełną eliminację 

chwastów, ale na regulację zachwaszczenia. Pozwala  

Obowiązująca Metodyka Integrowanej Produkcji Kukurydzy jest zatwierdzona na 

podstawie art.5 ust.3 pkt2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity 

DZ. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.) przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa http://www.piorin.gov.pl 

W produkcji każdej rośliny uprawnej chodzi o stworzenie najkorzystniejszych warunków dla 

jej  rozwoju, w każdym okresie wzrostu, a tym samym doprowadzenie do wykorzystania jej 

potencjału plonotwórczego.  

W integrowanej ochronie kukurydzy przed chwastami istotne  są: 

 Wybór stanowiska (znajomość „historii” pola: przedplon, gleba, analiza parametrów 

fizyko-chemicznych i zasobności oraz  właściwe jej doprawienie) 

 Dobór odpowiedniej odmiany (z uwzględnieniem przeznaczenia na kiszonkę czy na 

ziarno oraz ograniczeń związanych długością okresu wegetacji )  

 Jakość materiału siewnego 

 Głębokość siewu 

 Rozpoznawanie występujących na danym polu gatunków chwastów (określenie 

chwastów, których nasilenie spowoduje znaczącą obniżkę plonu) 

 Rozpoznawanie faz rozwojowych kukurydzy (związane z tym terminy wykonywania 

zabiegów) 

http://www.piorin.gov.pl/


 Znajomość środków ochrony roślin (warunki pogodowe, w których można je 

stosować, fitotoksyczność względem poszczególnych odmian kukurydzy, wrażliwość 

chwastów) 

 Dobór dawki oraz terminu zabiegu 

 Znajomość zasad łącznego stosowania środków ochrony roślin 

 Ustalanie liczby zabiegów 

 Znajomość alternatywnych metod ochrony roślin 

 Zapobieganie skażenia środowiska i ochrona organizmów pożytecznych 

Kiedy można wykonywać zabiegi ś.o.r.? 

 Gdy po zdiagnozowaniu przyczyny i określeniu stopnia zagrożenia dla plonu (na 

podstawie progów szkodliwości) wykorzystamy wszystkie inne „nie chemiczne” metody.  

Próg szkodliwości jest to poziom zagęszczenia populacji chwastów, przy którym ich 

zwalczanie jest ekonomicznie uzasadnione. Może być zmienny zależnie od warunków 

środowiskowych i pogodowych. 

W integrowanej ochronie kukurydzy przed chwastami wskazane jest stosowanie metod: 

-mechanicznej 

-mechaniczno-chemicznej 

-chemicznej 

Decyzję o zastosowaniu poszczególnych metod podejmuje producent i jest ona uzależniona 

od powierzchni pola, stanu gleby, warunków pogodowych, stanu zachwaszczenia i fazy 

rozwojowej kukurydzy. Do połowy lat sześćdziesiątych minionego wieku dominowały 

metody mechaniczne, natomiast ostatnie kilkadziesiąt lat to okres intensywnego stosowania 

herbicydów czyli typowo chemicznej walki z chwastami. W związku z obowiązkiem 

prowadzenia integrowanej ochrony roślin od dnia 01.01.2014. rolnicy powracają do metod 

mechanicznego ograniczania chwastów a środki chemiczne będą stosowane w sytuacjach 

koniecznych. 

Zgodnie z założeniami integrowanej produkcji w ochronie kukurydzy nie zaleca się środków 

ochrony roślin należących do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi i zwierząt. 

Zalecenia odchwaszczania kukurydzy można znaleźć w aktualnych „Zaleceniach Ochrony 

Roślin” wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (publikacja w 

przygotowaniu). 

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z ETYKIETĄ 

INSTRUKCJĄ STOSOWANIA I ZALECENIAMI !!! 

 

Chemiczne środki ochrony roślin należy stosować przemiennie by nie dopuścić do 

uodparniania się chwastów na poszczególne substancje aktywne (co miało miejsce w 

przypadku triazyn). 

 Rosnące ceny ś.o.r. oraz wycofanie z rynku popularnych wśród rolników herbicydów 

zawierających atrazynę, skłania do poszukiwania nowych rozwiązań w ochronie kukurydzy 

przed chwastami. Możliwość stosowania zredukowanych dawek ś.o.r. wydaje się atrakcyjna 

zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i bezpieczeństwa środowiska. Aby osiągnąć 

porównywalną skuteczność zabiegów herbicydowych, przy zastosowaniu obniżonych dawek, 

wymagane jest użycie adiuwantów. Wspomagają one działanie środka ochrony roślin poprzez 

zmianę właściwości fizycznych cieczy użytkowej herbicydu. Wyniki doświadczeń polowych 



potwierdzają, że w przypadku wielu gatunków chwastów obniżenie dawki herbicydu o 

połowę nie wpływa znacząco na obniżenie skuteczności jego działania.   

Etykiety w Polsce podają zakres stosowania herbicydów w dawkach : (od… do…) – w tych 

granicach jest odpowiedzialność producenta. 

Etykiety w innych krajach UE, podają tylko dawkę maksymalną stwarzając możliwości 

redukcji dawkowania herbicydów (praktykowane jest obniżanie dawek herbicydów jako 

znaczący element integrowanej ochrony roślin). Są prowadzone starania o wprowadzenie 

takiej możliwości w Polsce. 

Należy również pamiętać o zagrożeniach wynikających ze stosowania obniżonych dawek 

herbicydów 

 Niedostateczne zniszczenie chwastów prowadzi do poszerzenia banku nasion w 

glebie, a tym samym do zwiększenia nasilenia występowania chwastów w latach 

późniejszych. 

 Niskie dawki herbicydów niszczą tylko najbardziej wrażliwe gatunki chwastów. 

Działanie herbicydów na gatunki mniej wrażliwe może być niezauważalne. 

 Zwiększone ryzyko powstawania odporności, szczególnie w wyniku corocznego 

stosowania herbicydów z tej samej grupy chemicznej.  Rośliny, które przeżyją mogą 

po upływie  4 – 6  lat wydać pokolenie całkowicie niewrażliwe na herbicyd. 

(Ambrozja na polach północnej Ameryki). 

Tańszym rozwiązaniem w odchwaszczaniu kukurydzy są tak zwane dawki dzielone. 

Prowadzone są badania nad skutecznością herbicydów stosowanych w niższych dawkach 

bezpośrednio po siewie kukurydzy oraz krótko po wschodach (także obniżoną dawką). Te 

rozwiązania dotyczą zabiegów nalistnych, podczas których środki chwastobójcze 

stosowano nawet w fazie ósmego liścia kukurydzy. Część sprawdzonych rozwiązań czeka 

na nowe rozporządzenia w zakresie Ustawy o Ochronie Roślin. 

Planując wykonanie zabiegów szczególną uwagę należy zwrócić na wrażliwość 

poszczególnych odmian na substancje aktywne herbicydów. Takie dane są zawarte w 

etykietach instrukcjach stosowania oraz materiałach informacyjnych producenta. 

Na producentów kukurydzy czekają nowe wyzwania bowiem oprócz dotychczas 

spotykanych gatunków chwastów w uprawach kukurydzy pojawiają się nowe zagrożenia. 

Na terenie Dolnego Śląska zaobserwowano pierwsze egzemplarze ciepłolubnego zaślazu 

pospolitego (Abutilon theophrasti Medik.). Ta jednoroczna roślina dorastająca do 2 m 

staje się zagrożeniem dla plantacji kukurydzy i buraka cukrowego. Doświadczenia na 

skuteczność ograniczania tej rośliny prowadzi IUNG we Wrocławiu. Na plantacjach 

pojawia się również kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium (L.) R.Br), który opanowuje 

coraz większe obszary kraju, stanowiąc poważne zagrożenie dla upraw min kukurydzy. 

Jest często mylony z powszechnie występującym powojem polnym (Convolvulus 

arvensis). Nasiona tej wieloletniej rośliny potrafią zachować żywotność nawet przez 30 

lat. Łatwość przenoszenia się ciekami wodnymi powoduje szybką ekspansję na nowe 

tereny. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz


Przydatne adresy stron internetowych 

http://www.bip.minrol.gov.pl  

 krajowe akty prawne 

 przepisy unijne, 

 rejestr środków dopuszczonych do obrotu i stosowania 

 etykiety instrukcje stosowania ś.o.r. dopuszczonych do obrotu 

 wyszukiwarka środków ochrony roślin  

http://www.ior.poznan.pl 

 kwalifikowanie ś.o.r. 

 sygnalizacja i prognozowanie pojawu i występowania chorób i szkodników 

 zalecenia ochrony roślin 

http://piorin.gov.pl 

 Informacje związane z IP (Integrowaną Produkcją) 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.minrol.gov.pl/
http://www.ior.poznan.pl/
http://piorin.gov.pl/
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Znaczenie monitoringu i sygnalizacji pojawu agrofagów w uprawach 

polowych – czego można oczekiwać od służb państwowych a co można 

zrobić samemu, na poziomie gospodarstwa (wiedza i oprzyrządowanie) 
 

 mgr Rafał KONECKI 

Terenowa Stacja Doświadczalna IOR – PIB w Białymstoku, Tel.: 85 675 34 19 

 

Od początku istnienia rolnictwa istotnym problemem były straty wynikające z występowania i 

szerzenia się w uprawach agrofagów, czyli różnych gatunków szkodników, sprawców chorób 

i chwastów. Również dziś straty spowodowane działalnością agrofagów sięgają w Polsce 

średnio około 15%, przy czym wartość ta jest różna w zależności od regionu oraz rośliny 

uprawnej. Postęp, rozwój nauki, technologii i coraz większa wiedza pozwala na uzyskiwanie 

większych plonów oraz umożliwia ograniczanie wyżej wymienionych strat. 

 

Metody stosowane w zwalczaniu organizmów szkodliwych: 

 profilaktyczne – hodowla odmian odpornych, zabiegi agrotechniczne, kwarantanna 

 mechaniczne – zakładanie opasek lepowych i pułapek, ustawienie strachów, zbiór 

ręczny szkodników 

 fizyczne – wykorzystanie światła, ultradźwięków, niskiej temperatury oraz różnego 

rodzaju promieniowania 

 biologiczne – stosowanie biopreparatów 

 chemiczne – stosowanie środków ochrony roślin 

 integrowane – łączenie wzajemnie uzupełniających się zabiegów ochrony roślin 

 

Powyższe zabiegi i działania pochłaniają czas oraz znacząco zwiększają koszty upraw, więc 

powinny być stosowane racjonalnie oraz w uzasadnionych przypadkach. 

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, mają obowiązek stworzenia 

zasad integrowanej ochrony roślin w rolnictwie, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Jednym z znaczących elementów integrowanej ochrony roślin jest podejmowanie 

odpowiednich decyzji o zastosowaniu chemicznych zabiegów ochronnych z uwzględnieniem: 

wyników monitoringu występowania organizmów szkodliwych, progów ekonomicznej 

szkodliwości organizmów szkodliwych, wskazań programów wspomagania decyzji w 

ochronie roślin i profesjonalnego doradztwa. 

Wyżej wymienione czynności umożliwiają ochronę danej uprawy przy zachowaniu: 

 optymalnie wysokich plonów 

 minimalnych kosztów zabiegów 

 ograniczonej do minimum liczby niezbędnych zabiegów 

 potencjalne mniejszym skażeniu środowiska 

 

W ograniczaniu strat powodowanych przez organizmy szkodliwe ważny jest nie tylko dobór 

metody zwalczania, ale także wyznaczenie optymalnego terminu przeprowadzenia zabiegu 

ochronnego. 

W jego wyznaczeniu niezbędny staję się prawidłowo prowadzony monitoring agrofagów, 

który polega na systematycznych obserwacjach. Prowadzona kontrola ma na celu 

stwierdzenie, w jakim nasileniu występuje choroba lub w jakim stadium rozwojowym 

znajduje się szkodnik i jaka jest jego liczebność. 

Jeśli zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości następuje podjęcie decyzji o 

wykonaniu odpowiedniego zabiegu. 
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Próg ekonomicznej szkodliwości – jest to natężenie występowania agrofaga, przy którym 

straty wynikające ze zmniejszenia plonów zaatakowanych roślin uprawnych równają się 

kosztom przeprowadzenia zabiegu ochronnego. Przekroczenie tego progu przez poszczególne 

gatunki szkodników, patogenów lub chwastów na danej uprawie określa nam moment w 

którym niezbędne staje użycie środków ochrony roślin w celu zachowania plonu na 

odpowiednim poziomie. 

 

 

Początek istnienia Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu był ściśle związany prowadzeniem 

monitoringu oraz sygnalizacji gatunków organizmów zagrażających uprawom, wykonując 

ówcześnie pionierskie zadanie opracowania odpowiednich metod, które stanowiących  

podstawę dzisiejszych opracowań.. Obecnie główny ciężar prowadzenia sygnalizacji 

spoczywa na Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), która to 

udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o zagrożeniach w danym regionie, na 

wybranych uprawach takich jak: 

 

 jęczmień jary 

 kukurydza 

 pszenica jara 

 pszenica ozima 

 pszenżyto ozime 

 ziemniak 

 

http://piorin.gov.pl/sygn/start.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://piorin.gov.pl/sygn/start.php
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Niemniej jednak IOR-PIB w dalszym ciągu w celu ułatwienia producentom w podejmowanie 

włściwych decyzji związanych z zwalczaniem chorób i szkodników, prowadzi monitoring 

oraz sygnalizację niektórych agrofagów. Informacje otrzymywane są dzięki obserwacjom 

prowadzonym w okresie wegetacji w miejscowościach: 

 

 Barbówko (pow. Szamotuły) – woj. wielkopolskie 

 Kościelna Wieś (pow. Kalisz) 

 Słupia Wielka (pow. Środa Wlkp.) 

 Winna Góra  (pow. Środa Wlkp.) 

 Sośnicowice (pow. Gliwice) – woj. śląskie, 

 Chylice (pow. Grodzisk Mazowiecki) – woj. mazowieckie 

 Boguchwała(pow. Rzeszów) – woj. podkarpackie 

 Nienadówka (pow. Rzeszów) 

 Białystok – woj. Podlaskie 

 

Ponadto w Winnej Górze, Sośnicowicach oraz od 2009 roku w Terenowej Stacji 

Doświadczalnej w Białymstoku monitorowany jest liczebność form uskrzydlonych mszyc za 

pomocą aspiratorów Johnsona.  

 

 
 

 

 

 

 

Otrzymane wyniki są następnie publikowane na stronach serwisu informacyjnego IOR w 

Poznaniu pt. „Sygnalizacja agrofagów” (http://stanfit.ior.agro.pl). 

 

http://stanfit.ior.agro.pl/
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 Serwis zawiera dane rozwoju, morfologii, biologii niektórych agrofagów i ich roślin 

żywicielskich oraz zestaw instrukcji mających pomóc rolnikowi w podjęciu decyzji o 

konieczności zwalczania agrofagów w oparciu o podstawy ekologiczne, z uwzględnieniem 

rachunku ekonomicznego i warunków klimatycznych. Dzięki informacjom znajdujących się 

na tej stronie producent ma również możliwość, zapoznania się z niektórymi groźnymi 

szkodnikami i chorobami oraz indywidualnej oceny sytuacji na własnej uprawie. 

Jedną z jednostek zajmującą się sygnalizacją/monitoringiem agrofagów w naszym 

województwie jest wcześniej wymieniona Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku 

Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, która poza uruchomianym monitoringiem mszyc, 

prowadzi również obserwacje zarazy ziemniaka i zachodniej stonki kukurydzianej. W 

związku z dużym zagrożeniem i szkodliwością jaką niosą ze sobą obydwa agrofagi IOR-PIB 

wydzielił sygnalizację, do której odnośniki umieszczono na stronie głównej Instytutu 

(http://www.ior.poznan.pl). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ior.poznan.pl/
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http://www.ior.poznan.pl/monitoring_ziemniaka.php 

 

 
 

 
 

Dane monitoringowe z województwa podlaskiego dostarczane  przez TSD w Białymstoku, 

która jest ważnym elementem lokalnej sieci sygnalizacyjnej, są szczególnie ważne w 

odniesieniu do ekspansywnego i groźnego szkodnika jakim jest zachodnia stonka 

kukurydziana. Jest to o tyle istotne, iż w ostatnich dwóch dekadach nastąpił intensywny 

wzrost powierzchni oraz znaczenia kukurydzy w strukturze upraw województwa podlaskiego. 

 

 

 

Instytut Genetyki Roślin PAN (IGR) i firma DuPont -Poland, przy współpracy z 

Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), Instytutem Ochrony 

Roślin (IOR) oraz Uniwersytetem Rzeszowskim (UR), stworzyli System Prognozowania 

http://www.ior.poznan.pl/monitoring_ziemniaka.php
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Epidemii Chorób (SPEC). Zadaniem tego systemu jest informowanie producentów i 

doradców o możliwym ryzyku wystąpienia suchej zgnilizny kapustnych w uprawach rzepaku 

w poszczególnych regionach kraju. Obserwacje prowadzone są w okresie wiosennym (od 1 

marca do 31 maja) oraz jesiennym (od 1 września do 30 listopada), kiedy występuje 

największe ryzyko infekcji uprawy. W tym celu wykorzystuje się pułapki wolumetryczne (10 

punktów pomiarowych w kraju) oraz bezpośrednią lustracje resztek pożniwnych rzepaku 

oceniając dojrzałości rozwijają się na nich owocników grzybów workowych L. maculans i L. 

biglobosa w 45 miejscowościach, w tym w województwie podlaskim (Łyski, Suwałki) 

 

http://cropnet.pl/dbases/spec/specPL/index.htm 

 

 
 

Przedstawione serwisy internetowe nie mogą stanowić jedynej podstawy do wykonania 

zabiegu środkami ochrony roślin przez rolników. Informacje udostępniane przez PIORiN 

IOR-PIB i pozostałe instytucje doradcze jedynie sygnalizują o możliwych zagrożeniach danej 

http://cropnet.pl/dbases/spec/specPL/index.htm
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uprawy. W celu określenia rzeczywistego niebezpieczeństwa wybranej plantacji niezbędne 

jest przeprowadzenie jej lustracji by stwierdzić natężenie występowania choroby lub 

szkodnika. Rzetelne obserwacje upraw są niezbędnym elementem ich ochrony. Określenie 

zagrożenia, ze strony poszczególnych agrofagów oraz ich terminu pojawu i nasilenia 

występowania w danej uprawie, jest podstawą do wykonywania tylko uzasadnionych 

zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin.  

W tym celu pomocne mogą się okazać urządzeni przydatne w sygnalizacji do których należą: 

 żółte tablice lepowe – do odławiania owadów np. miniarek 

 samołówki – pułapki świetlne umożliwiające odłowy nocne np. rolnic 

 pułapki chwytne, m.in. żółte naczynia Moerick’a 

 niebieskie tablice do  – odławiania wciornastków 

 

Prowadzenie sygnalizacji może odbywać się z wykorzystaniem tablic o rozmiarach 20x20 

cm umieszczonych w taki sposób, by 1/3 – 1/2 jej powierzchni wystawała ponad łan 

uprawianych roślin. 

Poza używaniem powyższych narzędzi możliwe jest też sięgnięcie po wypróbowane 

„gospodarskie” sposoby mogące pomóc w o kreśleniu zagrożenia przez wybrane szkodniki. 

W tym celu można wykorzystać: 

 kawałki zakopywanych ziemniaków lub buraków w obrębie uprawy – do odławiania 

drutowców 

 część świeżego obornika zakopywanego na danym polu –  do przywabienia turkuci 

 wkopane naczynia z piwem – do odławiania ślimaków 

 otręby wymieszane z wodą i cukrem  – do odławiania gąsienic rolnic  

 

Podejmowanie prawidłowych decyzji o stosowaniu chemicznej ochrony wymaga od 

obserwatora: 

 znajomość organizmów szkodliwych wybranej uprawy i ich biologii 

 posiadania wiedzy odnośnie progów ekonomicznej szkodliwości danej choroby, 

szkodnika w konkretnie plantacji 

 znajomość preparatów, terminów i dawek przeciwko występującym agrofagom 

 

Poszerzanie wiedzy z zakresu powyższych punktów staje się niezbędne w prowadzeniu 

nowoczesnego i dochodowego gospodarstwa produkcyjnego opierającego się na uprawie 

wysokiej jakości zbóż, rzepaku oraz kukurydzy.  

Niebagatelną rolę w przyszłym upowszechnieniu tych informacji mają instytuty badawcze w 

tym Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz współpracujące Ośrodki 

Doradztwa Rolniczego. Już teraz dostępne są odpowiednie publikacje mające przybliżyć 

zagadnienie sygnalizacji agrofagów doradcom i bezpośrednio producentom („Poradnik 

sygnalizatora ochrony zbóż” i „Poradnik sygnalizatora ochrony rzepaku”). Wydawnictwa 

zawierają wyczerpujące wiadomości odnośnie najpopularniejszych agrofagów zbóż, w tym i 

kukurydzy oraz rzepaku. 

 

Podsumowując sygnalizacja wraz z szeregiem narzędzi doradczych staje się niezwykle 

cennym orężem współczesnego rolnika, które umożliwia producentowi podejmowanie 

uzasadnionych i skutecznych działań zaradczych, co przyczynia się pośrednio na obniżenie 

strat, kosztów walki z szkodnikami oraz chorobami. W związku z tym poszerzanie zakresu 

oraz obszaru objętym monitoringiem agrofagów w celu zwiększania skuteczności obserwacji 

jest coraz bardziej uzasadniony, tym bardziej w odniesieniu do wymagań jakie niesie z sobą 

integrowana ochrona roślin. 
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Terminy obserwacji oraz progi szkodliwości wybranych gatunków agrofagów, które stanowią 

zagrożenie o znaczeniu gospodarczym dla upraw pszenicy ozimej. 

 

 

http://www.ior.poznan.pl/ 

http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/ 

http://stonka_kukurydziana.republika.pl/ 

http://www.ior.poznan.pl/monitoring_ziemniaka.php 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin 

http://cropnet.pl/dbases/spec/specPL/index.htm 

 

 Organizm szkodliwy 

(agrofag) 

Termin obserwacji Próg ekonomicznej szkodliwości 

1. Łamliwość źdźbła 

zbóż i traw  

Od początku fazy strzelania 

w źdźbło do fazy 

pierwszego kolanka 

20-30% źdźbeł z objawami porażenia 

2 Mączniak prawdziwy w fazie krzewienia 50-70% roślin z pierwszymi objawami 

porażenia (pojedyncze białe skupienia 

struktur grzyba) 

w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami 

porażenia 

w fazie kłoszenia  pierwsze objawy porażenia na liściu 

podflagowym, flagowym lub kłosie 

3 Rdza brunatna 

pszenicy 

w fazie krzewienia 10-15% roślin z pierwszymi objawami 

porażenia 

w fazie strzelania w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami 

porażenia 

w fazie kłoszenia  pierwsze objawy porażenia na liściu 

podflagowym lub flagowym 

4 Septorioza plew 

pszenicy 

w fazie strzelania w źdźbło 20% roślin z pierwszymi objawami 

porażenia 

w fazie strzelania w źdźbło 20% porażonej powierzchni liścia 

podflagowego lub1% liści z 

owocnikami 

w fazie początku kłoszenia 10% porażonej powierzchni liścia 

podflagowego lub1% liści z 

owocnikami 

w fazie pełni kłoszenia 1% porażonej powierzchni liścia 

flagowego 

5 Skrzypionki od III dekady maja do I 

dekady czerwca 

1-2 larwy na źdźble 

6 Mszyce zbożowe w fazie kłoszenia lub zaraz 

po 

5 mszyc na 1 kłosie 

7 Przytulia czepna - 2-5 roślin na 1m
2
 

8 Ostrożeń polny  - 1-2 rośliny na 1m
2
 

9 Przetacznik perski - 10-25 roślin na 1m
2
 

10 Chaber bławatek - 1-5 roślin na 1m
2
 

11 Miotła zbożowa - 5-10 roślin na 1m
2
 

http://www.ior.poznan.pl/
http://stanfit.ior.agro.pl/szukaj/
http://stonka_kukurydziana.republika.pl/
http://www.ior.poznan.pl/monitoring_ziemniaka.php
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
http://cropnet.pl/dbases/spec/specPL/index.htm
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