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Perspektywy zmian na rynku Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce
w Ğwietle nowelizacji wymagaĔ unijnych
The prospects of the Polish plant protection products market
after the change of EU requirements
Abstract. The European Commission has already adopted or will in the future adopt the following
acts influencing the market of plant protection products:
Thematic strategy on the sustainable use of pesticides
Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for
community action to achieve a sustainable use of pesticides,
Regulation of European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection
products on the market.
These legal documents will influence significantly the member states’ market of plant protection
products. The changes will be noticeable in about three years. The biggest influence will probably
have the zonal registration. In the next years we can expect a decrease in diversity of plant protection
products and an increase of their prices. It is doubtful if the change of EU requirements will cause a
decrease in the use of plant protection products in European Union in the nearest future
Keywords: Polish market of agrochemicals, plant protection products, prospects of agrochemical
market
Synopsis. Komisja Europejska juĪ przyjĊáa lub przyjmie w przyszáoĞci nastĊpujące dokumenty
wywierające wpáyw na rynek Ğrodków ochrony roĞlin:
• Strategia tematyczna w sprawie zrównowaĪonego stosowania pestycydów,
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego dziaáania na rzecz
osiągniĊcia zrównowaĪonego stosowania pestycydów,
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wprowadzania do obrotu Ğrodków
ochrony roĞlin.
Przewidywany jest duĪy wpáyw tych dokumentów na rynek Ğrodków ochrony roĞlin w paĔstwach
czáonkowskich. Zmiany bĊdą widoczne za okoáo 3 lata. NajwiĊkszy wpáyw na rynek Ğrodków ochrony
roĞlin bĊdzie miaáa prawdopodobnie rejestracja strefowa. W najbliĪszych latach moĪna siĊ
spodziewaü zmniejszenia róĪnorodnoĞci stosowanych Ğrodków ochrony roĞlin oraz wzrostu ich cen.
Wątpliwe jest, czy nowelizacja wymagaĔ unijnych doprowadzi do obniĪenia zuĪycia Ğrodków
ochrony roĞlin w Unii Europejskiej w najbliĪszej przyszáoĞci.
Sáowa kluczowe: polski rynek agrochemikaliów, Ğrodki ochrony roĞlin, perspektywy zmian rynku
agrochemikaliów

WstĊp
NajwaĪniejszym obowiązującym obecnie unijnym aktem prawnym regulującym
kwestie wprowadzania Ğrodków ochrony roĞlin do obrotu i ich stosowania jest
Dyrektywa 91/414 [Dyrektywa… 1991]. Postanowienia Dyrektywy zostaáy
wprowadzone do polskiego prawa gáównie na mocy ustawy o ochronie roĞlin [Ustawa…
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2003] uchwalonej na krótko przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz
szeregu towarzyszących jej rozporządzeĔ wykonawczych. Inne paĔstwa czáonkowskie,
podobnie jak Polska, wprowadziáy postanowienia Dyrektywy do wáasnego prawa na
mocy krajowych aktów prawnych [Matyjaszczyk 2007A].
Dyrektywa 91/414 obowiązuje w Unii Europejskiej od 17 lat i obecnie wysoce
zaawansowane są prace nad dokumentem mającym ją zastąpiü. W ostatnich latach wydano
lub przewiduje siĊ wydanie równieĪ innych aktów prawnych, które niewątpliwie wywrą
wpáyw na róĪne aspekty związane ze stosowaniem Ğrodków ochrony roĞlin w paĔstwach
czáonkowskich, w tym w Polsce. Dokumenty te zostaáy w niniejszym artykule
przedstawione, przeanalizowano równieĪ wpáyw, jaki prawdopodobnie wywrą one na rynek
Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce.
Zdaniem autorki nastĊpujące akty prawne, które Komisja Europejska juĪ przyjĊáa lub
planuje przyjąü w przyszáoĞci, bĊdą miaáy najwiĊkszy wpáyw na zmiany na rynku Ğrodków
ochrony roĞlin w Polsce:
• Strategia tematyczna w sprawie zrównowaĪonego stosowania pestycydów,
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego
dziaáania na rzecz osiągniĊcia zrównowaĪonego stosowania pestycydów,
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wprowadzania do
obrotu Ğrodków ochrony roĞlin.

Strategia tematyczna w sprawie zrównowaĪonego stosowania
pestycydów
Strategia zostaáa przyjĊta przez KomisjĊ Europejską 12 lipca 2006 roku. Jak sama
nazwa wskazuje, jest to dokument wytyczający kierunek dziaáaĔ Wspólnoty na przyszáoĞü.
PrzyjĊcie strategii ma przynieĞü wypracowanie w Unii Europejskiej podejĞcia
horyzontalnego i przekrojowego celem zmniejszenie zagroĪeĔ związanych z pestycydami
dla ludzi i Ğrodowiska naturalnego.
Pomimo uĪytego w tytule sáowa „pestycydy” strategia koncentruje siĊ wyáącznie na
Ğrodkach ochrony roĞlin (pojĊcie „pestycydy” obejmuje Ğrodki ochrony roĞlin i produkty
biobójcze).
W strategii stwierdzono, Īe pomimo istniejących wczeĞniej polityk i przepisów prawa,
których celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i Ğrodowiska naturalnego, rzeczywiste
zuĪycie i stosowanie Ğrodków ochrony roĞlin w UE nie ulegáo zmniejszeniu w latach 19922003, a odsetek próbek ĪywnoĞci i pasz, w których niepoĪądane pozostaáoĞci pestycydów
przekroczyáy najwyĪsze poziomy dozwolone prawem, nie zmniejszyá siĊ w tym okresie,
lecz nieznacznie wzrósá i utrzymuje siĊ na poziomie okoáo 5 %.
Celem strategii tematycznej jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez wspieranie metod
rolnictwa, które zmniejszają lub lepiej ukierunkowują stosowanie Ğrodków ochrony roĞlin.
NaleĪą do nich rolnictwo ekologiczne, rolnictwo integrowane, lub stosowanie odmian
mniej wraĪliwych na organizmy szkodliwe. DuĪe znaczenie ma równieĪ racjonalne i
precyzyjne stosowanie Ğrodków ochrony roĞlin, szkolenie osób odpowiedzialnych za ich
stosowanie oraz poprawa jakoĞci i wydajnoĞci sprzĊtu.
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Szczegóáowymi celami strategii tematycznej, które mają przyczyniü siĊ do osiągniĊcia
jej celów ogólnych, są:
a) zminimalizowanie niebezpieczeĔstw i zagroĪeĔ dla zdrowia i Ğrodowiska
naturalnego wynikających ze stosowania pestycydów,
b) poprawa kontroli stosowania i dystrybucji pestycydów,
c) zmniejszenie poziomów szkodliwych substancji aktywnych, áącznie z zastąpieniem
najgroĨniejszych z nich przez bezpieczniejsze (równieĪ niechemiczne) Ğrodki alternatywne,
d) zachĊcanie do stosowania niskich dawek lub upraw wolnych od pestycydów,
miĊdzy innymi przez zwiĊkszanie ĞwiadomoĞci uĪytkowników, wspieranie stosowania
kodeksów dobrych praktyk i rozwaĪenie moĪliwoĞci zastosowania instrumentów
finansowych,
e) stworzenie przejrzystego systemu sprawozdawczoĞci i monitorowania postĊpu
osiągniĊtego podczas realizacji celów strategii, áącznie z opracowaniem odpowiednich
wskaĨników.
Strategia podaje Ğrodki za pomocą których podane wyĪej cele mają zostaü
zrealizowane. ĝrodki te podzielono na trzy grupy:
1. nowe Ğrodki, których nie moĪna wáączyü do istniejących instrumentów prawnych,
2. Ğrodki, które naleĪy wáączyü do istniejących instrumentów prawnych,
3. Ğrodki, które warto wdroĪyü na póĨniejszym etapie.
Pierwsza grupa Ğrodków (z dwoma wyjątkami) zostaáa wprowadzona do
dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego dziaáania na rzecz osiągniĊcia
zrównowaĪonego stosowania pestycydów. Problematyka dotycząca:
- gromadzenia statystyk dotyczących stosowania Ğrodków ochrony roĞlin,
- certyfikacji sprzĊtu do stosowania pestycydów,
zostanie uregulowane na mocy odrĊbnych aktów prawnych.
MoĪna uznaü, Īe ich wpáyw na rynek Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce nie bĊdzie
duĪy, poniewaĪ dziaáania te są w Polsce prowadzone od lat i nie są w naszym kraju niczym
nowym, a ewentualne doprecyzowanie przepisów nie powinno przynieĞü zasadniczych
zmian. Pozostaáe Ğrodki, których nie moĪna wáączyü do istniejących instrumentów
prawnych, zostaną omówione w dalszej czĊĞci artykuáu, w punkcie dotyczącym Dyrektywy
ustanawiającej ramy wspólnotowego dziaáania na rzecz osiągniĊcia zrównowaĪonego
stosowania pestycydów.
W drugiej grupie Ğrodków, czyli tych które naleĪy wáączyü do istniejących
instrumentów prawnych, strategia wymienia:
1) kontrolĊ speánienia wymagaĔ okreĞlonych w procesie dopuszczenia do obrotu,
oraz ewidencjonowania przypadków zatruü pestycydami,
2) wáączenie do procesu oceny substancji aktywnych oceny porównawczej oraz
zasady zastĊpowania substancji aktywnych innymi, stwarzającymi mniejsze zagroĪenie dla
ludzi i Ğrodowiska naturalnego,
3) bardziej intensywne monitorowanie pozostaáoĞci pestycydów w ĪywnoĞci i
paszach,
4) monitorowanie Ğrodowiska pod kątem pozostaáoĞci Ğrodków ochrony roĞlin,
5) popieranie badaĔ naukowych, których rezultatem ma byü poprawa zdrowia
obywateli Europy dziĊki wyĪszej jakoĞci ĪywnoĞci,
6) dziaáania na rzecz ograniczenia nielegalnej wymiany handlowej Ğrodków ochrony
roĞlin, przez wdroĪenie jednolitych stawek VAT,
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7) polepszenie bezpieczeĔstwa obchodzenia siĊ z pestycydami na wszystkich
etapach, wraz z likwidacją produktów przeterminowanych.
Strategia wymienia dwa dziaáania do wdroĪenia na póĨniejszym etapie:
1) okreĞlenie celów iloĞciowych zmniejszenia stosowania pestycydów,
2) ustanowienie systemu podatków lub opáat jako metody wpáywu na jakoĞciowe
stosowanie pestycydów.
PoniewaĪ unijne procesy legislacyjne są dáugotrwaáe, a dwa wymienione wyĪej
dziaáania bĊdą wdraĪane „na póĨniejszym etapie”, czyli po wejĞciu w Īycie aktów
prawnych, które jeszcze nie są uchwalone, moĪna szacowaü, iĪ bĊdą one realizowane nie
wczeĞniej niĪ za okoáo 10 lat. W związku z tym ich ewentualny wpáyw na rynek Ğrodków
ochrony roĞlin w Polsce nie bĊdzie widoczny w ciągu najbliĪszej dekady i nie bĊdą one
analizowane w niniejszym artykule.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy
wspólnotowego dziaáania na rzecz osiągniĊcia zrównowaĪonego
stosowania pestycydów
Dyrektywa zostanie przyjĊta najprawdopodobniej pod koniec bieĪącego roku lub w
pierwszej poáowie roku 2009. Dyrektywy są aktami prawnymi wymagającymi wáączenia
postanowieĔ do przepisów paĔstw czáonkowskich na mocy krajowych aktów prawnych.
KoniecznoĞü uchwalenia krajowych aktów prawnych powoduje pewien poĞlizg czasowy.
MoĪna przewidywaü, Īe wymagania dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego
dziaáania na rzecz osiągniĊcia zrównowaĪonego stosowania pestycydów zostaną
wprowadzone w Īycie w Polsce z początkiem roku 2010.
Projekt dyrektywy ustanawiającej ramy wspólnotowego dziaáania na rzecz osiągniĊcia
zrównowaĪonego stosowania pestycydów okreĞla zasady dotyczące:
1) sporządzenia krajowych planów dziaáania w celu zmniejszenia zagroĪeĔ ze strony
chemicznej ochrony roĞlin ,
2) zaangaĪowanie wszystkich zainteresowanych stron (instytucji i organizacji) w
proces tworzenia krajowych planów dziaáania,
3) stworzenia systemu szkoleĔ w celu podnoszenia ĞwiadomoĞci zagroĪeĔ
związanych ze stosowaniem pestycydów dla dystrybutorów i profesjonalnych
uĪytkowników pestycydów; lepsze informowanie spoáeczeĔstwa, w tym
nieprofesjonalnych uĪytkowników pestycydów, o koniecznoĞci przestrzegania
zasad stosowania oraz ostroĪnoĞci i bezpieczeĔstwa,
4) przeprowadzania regularnych kontroli sprzĊtu do stosowania pestycydów w celu
zmniejszenia naraĪenia operatorów i zapobieganiu nadmiernemu przedostawaniu
siĊ pestycydów do Ğrodowiska,
5) wprowadzenia zakazu aplikacji Ğrodków ochrony roĞlin z uĪyciem samolotów, za
wyjątkiem sytuacji gdy jest to korzystne dla Ğrodowiska,
6) stosowania szczególnych Ğrodków ochrony Ğrodowiska wodnego przed
zanieczyszczeniami przez pestycydy,
7) ustalenia obszarów, na których stosowanie pestycydów jest zakazane lub znacznie
ograniczone,
8) postĊpowania z opakowaniami i pozostaáoĞciami po pestycydach,
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9) promowania metod integrowanych w ochronie roĞlin,
10) pomiaru postĊpów w ograniczaniu zagroĪeĔ ze strony pestycydów za pomocą
wáaĞciwych, zharmonizowanych wskaĨników,
11) zorganizowanie w Unii Europejskiej systemu wymiany informacji dotyczących
zagroĪeĔ ze strony pestycydów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
wprowadzania do obrotu Ğrodków ochrony roĞlin
Rozporządzenie zostanie prawdopodobnie uchwalone w drugiej poáowie roku 2009
lub w roku 2010. Jest to akt prawny, który zastąpi obecnie obowiązującą DyrektywĊ
91/414. Ze wzglĊdu na to, Īe rozporządzenia Unii Europejskiej obowiązują w paĔstwach
czáonkowskich bezpoĞrednio, to jest bez koniecznoĞci wdraĪania ich do prawa krajowego
za pomocą dodatkowych aktów prawnych rozporządzenie dotyczące wprowadzania do
obrotu Ğrodków ochrony roĞlin bĊdzie obowiązywaáo w Polsce z chwilą uprawomocnienia
siĊ jego publikacji w Dzienniku UrzĊdowym Unii Europejskiej.
Celem przyjĊcia rozporządzenia jest:
– umocnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi oraz Ğrodowiska,
– poprawa funkcjonowania rynku wspólnotowego,
– utrzymanie i ulepszenie konkurencyjnoĞci przemysáu chemicznego UE,
– zharmonizowanie dostĊpnoĞci Ğrodków ochrony roĞlin dla rolników w róĪnych
paĔstwach czáonkowskich
– zwiĊkszenie przejrzystoĞci,
– unikanie powtarzania badaĔ na zwierzĊtach,
– okreĞlenie roli Europejskiego UrzĊdu ds. BezpieczeĔstwa ĩywnoĞci i aktualizacja
procedur rejestracyjnych.
Prace nad rozporządzeniem są juĪ bardzo zaawansowane, jednak ze wzglĊdu na wiele
kontrowersji i dyskusji, które budzi obecny projekt, istnieje moĪliwoĞü, Īe przed
uchwaleniem zostaną do niego wprowadzone pewne zmiany. Na dzieĔ dzisiejszy projekt
rozporządzenia zawiera miĊdzy innymi nastĊpujące postanowienia:
1) ustanowienie na poziomie UE wykazów substancji aktywnych, sejfnerów
(substancji zabezpieczających) i synergetyków, które mogą byü stosowane w
Ğrodkach ochrony roĞlin (zgodnie z Dyrektywą 91/414 istnieje tylko wykaz
substancji aktywnych); ustanowienie programu przeglądu znajdujących siĊ w
obrocie sejfnerów i synergetyków,
2) ustanowienie na poziomie UE wykazu substancji (innych niĪ substancja aktywna,
sejfner i synergetyk), które nie mogą byü stosowane w Ğrodkach ochrony roĞlin,
3) ustanowienie w UE trzech stref wzajemnego uznawania zezwoleĔ przez paĔstwa
czáonkowskie (zgodnie z propozycją Polska jest w jednaj strefie z Austrią, Belgią,
Czechami, Holandią, Irlandią, Luksemburgiem, Niemcami, WĊgrami, Sáowenią,
Sáowacją i Wielką Brytanią),
4) wydawanie zezwoleĔ na dopuszczenie do obrotu Ğrodka ochrony roĞlin na
podstawie oceny dokumentacji przeprowadzonej przez wskazane przez
wnioskodawcĊ paĔstwo czáonkowskie UE (jedno paĔstwo w strefie),
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5) obowiązkowe wzajemne uznawanie zezwoleĔ w paĔstwach naleĪących do tej
samej strefy,
6) ustalanie okresu na dopuszczenie substancji aktywnych do stosowania w Ğrodkach
ochrony roĞlin proporcjonalnie do ryzyka związanego ze stosowaniem tych
substancji,
7) okreĞlenie zasad dopuszczania do stosowania w ochronie roĞlin tzw. substancji
podstawowych, które nie są bezpoĞrednio wprowadzane do obrotu jako Ğrodek
ochrony roĞlin i znajdują siĊ w obrocie z uwagi na inne zastosowania,
8) okreĞlenie dodatkowych zasad dopuszczania do stosowania w Ğrodkach ochrony
roĞlin substancji aktywnych, dla których istnieją alternatywne mniej toksyczne
substancje aktywne,
9) okreĞlenie zasad dopuszczania Ğrodków ochrony roĞlin do ochrony upraw
maáoobszarowych,
10) wprowadzenie obowiązku stosowania Ğrodków ochrony roĞlin z uwzglĊdnieniem
zasad integrowanej ochrony roĞlin,
11) wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania adiuwantów
(preparatów wspomagających skutecznoĞü dziaáania Ğrodków ochrony roĞlin)
zawierających substancje niedopuszczone przez KomisjĊ Europejską do
stosowania w adiuwantach,
12) okreĞlenie zasad ochrony danych z badaĔ, zaáączonych przez wnioskodawców do
wniosków o dopuszczenie substancji aktywnej lub Ğrodka ochrony roĞlin do
stosowania,
13) wprowadzenie ograniczeĔ w zakresie prowadzenia badaĔ substancji aktywnych i
Ğrodków ochrony roĞlin na ludziach,
14) okreĞlenie zasad prowadzących do unikania powtarzania badaĔ z uĪyciem
zwierząt krĊgowych.

Przewidywany wpáyw przedstawionych aktów prawnych na rynek
Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce
Analizując kierunki zmian prawnych dotyczących Ğrodków ochrony roĞlin w Unii
Europejskiej zauwaĪamy rosnący nacisk na bezpieczeĔstwo ludzi, zwierząt i Ğrodowiska
naturalnego. Zasady kierujące dopuszczaniem Ğrodków ochrony roĞlin do obrotu i
stosowania zostaną zmienione na bardziej rygorystyczne (wprowadzenie przeglądu
synergetyków i sejfnerów, zastĊpowanie substancji aktywnych, dla których istnieją
substancje alternatywne, bezpieczniejsze dla Ğrodowiska). PoniewaĪ zmiany te spowodują
dalszy wzrost kosztów rejestracji, przepisy przewidują równieĪ uproszczenia w procedurze
rejestracyjnej. Obecnie Ğrodki ochrony roĞlin rejestrowane są w kaĪdym paĔstwie
czáonkowskim odrĊbnie. Proponowana rejestracja strefowa ma na celu zmniejszenie
kosztów procedury rejestracyjnej i skrócenie jej czasu.
Ochronie Ğrodowiska sáuĪy takĪe zaostrzenie wymagaĔ dotyczących poprawienia
bezpieczeĔstwa obchodzenia siĊ z pestycydami oraz sprzĊtu do ich aplikacji. Przewiduje siĊ
tu zarówno kontrole, certyfikacjĊ jak i system szkoleĔ profesjonalnych uĪytkowników w
zakresie zagroĪeĔ ze strony Ğrodków ochrony roĞlin.
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Przewiduje siĊ takĪe popieranie badaĔ naukowych sáuĪących poprawie
bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci oraz zachĊcanie do stosowania niĪszych dawek Ğrodków ochrony
roĞlin.
Obok dziaáaĔ prewencyjnych zauwaĪamy wzmocnienie dziaáaĔ kontrolnych, miĊdzy
innymi kontrolĊ jakoĞci Ğrodków ochrony roĞlin, monitoring pozostaáoĞci Ğrodków ochrony
roĞlin w ĪywnoĞci, paszach i Ğrodowisku.
Zdaniem autorki wszelkie proponowane dziaáania ukierunkowane na poprawĊ wiedzy,
unowoczeĞnianie metod aplikacji Ğrodków ochrony roĞlin oraz bezpieczeĔstwa ich
stosowania, a takĪe ich kontrolĊ naleĪy oceniü bardzo pozytywnie. JednoczeĞnie wpáyw
tych dziaáaĔ na polski rynek Ğrodków ochrony roĞlin nie powinien byü duĪy, miĊdzy
innymi z tego powodu, Īe wiele z nich prowadzonych jest w Polsce od dawna. MoĪna tu
zwáaszcza podkreĞliü wysoki poziom kontroli jakoĞci Ğrodków ochrony roĞlin wraz z
ewidencją przypadków zatruü pestycydami oraz wysoki poziom monitoringu pozostaáoĞci
Ğrodków ochrony roĞlin, prowadzonego w Polsce od kilkudziesiĊciu lat. RównieĪ szkolenia
dla osób profesjonalnie stosujących Ğrodki ochrony roĞlin oraz kontrola sprzĊtu do
wykonywania oprysków są w Polsce od lat obowiązkowe.
W związku z dziaáaniem na rzecz bezpieczeĔstwa stosowania Ğrodków ochrony roĞlin
moĪna przewidywaü wzrost udziaáu w rynku preparatów w postaci nowoczeĞniejszych i
bezpieczniejszych form uĪytkowych, takich jak mikrokapsuáki, mikroemulsje i
zawiesinoemulsje, stĊĪone zawiesiny i róĪne formy granulatów oraz form uáatwiających
przygotowanie cieczy roboczej, takie jak woreczki rozpuszczalne w wodzie.
MoĪna przewidywaü, Īe na rynek Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce i innych
paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej duĪy wpáyw wywrze zaostrzenie zasad
dotyczących dopuszczania Ğrodków ochrony roĞlin do obrotu i stosowania. NaleĪy siĊ
obawiaü, Īe wpáyw ten nie zawsze bĊdzie korzystny.
Prowadzony obecnie w Unii Europejskiej przegląd substancji aktywnych Ğrodków
ochrony roĞlin miaá w zaáoĪeniu wyeliminowaü ze stosowania substancje aktywne, których
bezpieczeĔstwo dla Ğrodowiska budzi wątpliwoĞci. Koszt wykonania wymaganych badaĔ
byá jednak tak wysoki, Īe wiĊkszoĞü substancji zostaáa wyeliminowana ze stosowania bez
Īadnej oceny (wĞród nich np. wyciąg z czosnku). Producenci podjĊli siĊ obrony tylko tych
substancji aktywnych, w przypadku których nie mieli wątpliwoĞci, Īe inwestycja siĊ
zwróci. MoĪna siĊ obawiaü, Īe podobna sytuacja (wycofywanie nie z powodu potencjalnej
szkodliwoĞci dla Ğrodowiska, ale wyáącznie z przyczyn finansowych) wystąpi przy ocenie
synergetyków i sejfnerów. Przyczyni siĊ to do zmniejszenia róĪnorodnoĞci stosowanych
Ğrodków ochrony roĞlin. Ponadto koszty poniesione przez producentów na badania
zapewne znajdą swoje odbicie we wzroĞcie cen.
DuĪy wpáyw na rynek Ğrodków ochrony roĞlin moĪe mieü ocena porównawcza i
wáączenie do procesu rejestracyjnego zasady zastĊpowania substancji aktywnych innymi,
stwarzającymi mniejsze zagroĪenie dla ludzi i Ğrodowiska naturalnego. Wskutek realizacji
tego dziaáania spadnie liczba substancji aktywnych Ğrodków ochrony roĞlin dopuszczonych
do stosowania w Unii Europejskiej. NaleĪy przypomnieü, Īe od kilku lat, wskutek
prowadzonego w Unii Europejskiej przeglądu substancji aktywnych, ich liczba gwaátownie
maleje (do paĨdziernika 2007 zapadáa decyzja o wycofaniu okoáo 60% substancji
aktywnych objĊtych przeglądem) [Matyjaszczyk 2007B]. Wraz z obniĪaniem siĊ liczby
dostĊpnych substancji aktywnych roĞnie prawdopodobieĔstwo uodparniania siĊ
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organizmów szkodliwych na Ğrodki ochrony roĞlin [WĊgorek 2007] [Heimbach, Kral i
Niemann 2002]. Dalsze zmniejszanie liczby stosowanych substancji aktywnych zwiĊkszy
prawdopodobieĔstwo wystąpienia odpornoĞci i moĪe powodowaü koniecznoĞü stosowania
wiĊkszych dawek Ğrodków ochrony roĞlin w celu uzyskania efektu zwalczenia organizmu
szkodliwego. Innymi sáowy niepoĪądanym skutkiem wdroĪenia tego dziaáania moĪe byü
wystąpienie odpornoĞci, zwiĊkszenie stosowania Ğrodków ochrony roĞlin i wzrost
chemizacji Ğrodowiska.
Na polski rynek Ğrodków ochrony roĞlin ogromny wpáyw bĊdzie miaáa rejestracja
strefowa Ğrodków ochrony roĞlin, jeĪeli propozycja rejestracji strefowej (budząca wiele
kontrowersji) zostanie przyjĊta. W Polsce bĊdzie wówczas moĪna stosowaü wszystkie lub
wiĊkszoĞü Ğrodków zarejestrowanych w innych paĔstwach naszej strefy, do której naleĪy
wiele paĔstw o rozwiniĊtym rolnictwie. Producenci rolni bĊdą zapewne zainteresowani
rejestracją w naszej strefie licznych Ğrodków ochrony roĞlin. Zatem rolnicy mogą liczyü, Īe
na naszym rynku bĊdą wówczas dostĊpne wszystkie Ğrodki ochrony roĞlin speániające
unijne kryteria bezpieczeĔstwa. Prawdopodobne jest, Īe ceny w paĔstwach strefy bĊdą siĊ
wyrównywaü. Jednak juĪ teraz w przypadku wiĊkszoĞci Ğrodków ochrony roĞlin róĪnice
cen pomiĊdzy paĔstwami czáonkowskimi nie są duĪe (nie naleĪy zatem oczekiwaü duĪych
zmian cen związanych z ich wyrównywaniem). Warto jednak podkreĞliü, Īe z rejestracją
strefową wiąĪą siĊ równieĪ niebezpieczeĔstwa. PomiĊdzy poszczególnymi paĔstwami
naszej strefy (np. miĊdzy Polską a Irlandią) wystĊpują duĪe róĪnice klimatyczne. WiąĪe siĊ
to z wystĊpowaniem innych organizmów szkodliwych oraz inną ich biologią. Dawki, które
w jednym paĔstwie strefy są wystarczające do zwalczenia organizmu szkodliwego, mogą
byü niewystarczające w innym. Grozi to niebezpieczeĔstwem, Īe producenci Ğrodków
ochrony roĞlin w celu unikniĊcia reklamacji bĊdą zalecali do stosowania najwyĪszą
potrzebną dawkĊ, to jest taką, która zapewni kontrolĊ organizmu szkodliwego we
wszystkich paĔstwach strefy. MoĪe to przyczyniü siĊ do wzrostu chemizacji Ğrodowiska.

Podsumowanie
Nowelizacja wymagaĔ unijnych dotyczących ochrony roĞlin wywrze wpáyw na rynek
Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce. Zmiany bĊdą widoczne prawdopodobnie za okoáo trzy
lata.
PodwyĪszenie wymagaĔ dotyczących sprzĊtu do aplikacji Ğrodków ochrony roĞlin,
kwalifikacji osób wykonujących zabiegi oraz wzmocnienie dziaáaĔ kontrolnych spowoduje
prawdopodobnie jedynie nieznaczne zmiany w polskiej ochronie roĞlin, poniewaĪ wiele
dziaáaĔ przewidywanych w dokumentach unijnych jest w Polsce realizowanych juĪ od lat.
MoĪna przewidywaü tendencjĊ do rejestrowania Ğrodków ochrony roĞlin w formach
uĪytkowych uznawanych za nowoczeĞniejsze i bezpieczniejsze.
DuĪy wpáyw na rynek Ğrodków ochrony roĞlin w Polsce wywrą proponowane zmiany
wymagaĔ w zakresie rejestracji (jeĪeli zostaną przyjĊte w obecnej formie), zwáaszcza
propozycja rejestracji strefowej. Rolnictwo jest waĪną dziedziną gospodarki dla wielu
paĔstw z tej samej strefy co Polska, zatem naleĪy siĊ spodziewaü, iĪ producenci bĊdą
zainteresowani rejestracją Ğrodków w naszej strefie. Dalsze zwiĊkszenie wymagaĔ
dotyczących skáadników Ğrodków ochrony roĞlin prawdopodobnie spowoduje eliminacjĊ
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czĊĞci z nich (co doprowadzi do zmniejszenia róĪnorodnoĞci formulacji) oraz wzrost cen
Ğrodków ochrony roĞlin. NiepoĪądanym efektem rejestracji strefowej oraz zasady
zastĊpowania substancji aktywnych moĪe byü zwiĊkszenie dawek Ğrodków ochrony roĞlin.
W najbliĪszych latach moĪna siĊ spodziewaü zmniejszenia róĪnorodnoĞci
stosowanych Ğrodków ochrony roĞlin oraz wzrostu ich cen. Wątpliwe jest, czy nowelizacja
wymagaĔ unijnych doprowadzi do obniĪenia zuĪycia Ğrodków ochrony roĞlin w Unii
Europejskiej w najbliĪszej przyszáoĞci.
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