
 

 

Lublin, 7 grudnia 2020r. 

W imieniu  

Zespołu Badawczego 

 Uczelni 

Instytutów Badawczych i Branżowych,  

Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej  

Producentów środków biologicznych 

Polskich Organizacji Producentów roślin rolniczych i ogrodniczych: 

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz 

Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

ul. Głęboka 28; 20-612 Lublin 

e-mail: malgorzata.bzowska@up.lublin.pl 

tel. kom. 693 353 172 

 

Pan  

Grzegorz Puda 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

sekretariat.ministra@minrol.gov.pl 

 

Pan 

Janusz Wojciechowski 

Komisarz ds Rolnictwa;  
cab-wojciechowski-contact@ec.europa.eu 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussels 

Szanowny Panie Ministrze, 

Szanowny Panie Komisarzu,  

 zwracamy się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skali 

stosowania biologicznej ochrony upraw w Polsce.  

W obliczu przygotowań nowego modelu Wspólnej Polityki Rolnej UE i konieczności 

dostosowania się do wytycznych zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 

12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie 

zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI)oraz strategii na rzecz 

bioróżnorodności 2030, wspieranie ochrony biologicznej jest szczególnie uzasadnione, 

ponieważ pozwala zmniejszyć zużycie chemicznych środków ochrony roślin i zagrożenia z 

nimi związane, powiększyć areał upraw ekologicznych i chronić różnorodność biologiczną. 

Przywołujemy zapisy Rezolucji – zwłaszcza w punktach I i J (str 6,7) mówiących o 

konieczności stosowania niechemicznych środków alternatywnych (biologicznych) 

ochrony roślin i wsparcia wdrażania integrowanej ochrony roślin, co znajduje 

potwierdzenie także we wnioskach tej Rezolucji (nr 4, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 22), które 

jednoznacznie podkreślają że potrzebne są dodatkowe zachęty finansowe i działania 

edukacyjne, aby upowszechnić stosowanie biologicznych środków w programach 

integrowanej ochrony roślin. W Rezolucji jednoznacznie zaznaczono potrzebę finansowania 

i propagowania takich metod. W tej sytuacji konieczna jest ingerencja państwa, czyli 

stworzenie konkretnych instrumentów polityki, które pomogą zmienić zachowania rolników, 

prowadzące do zmniejszenia stosowania pestycydów. 

mailto:malgorzata.bzowska@up.lublin.pl
http://sekretariat.ministra@minrol.gov.pl/
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Zgodnie z wytycznymi komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego z dnia 

20.05.2020 r. (strategia „od pola do stołu”) UE będzie dążyć do sojuszy ekologicznych 

i współpracy międzynarodowej w zakresie agroekologii i różnorodności biologicznej i w swój 

projekt planu działania (załącznik komunikatu) wpisuje: „zmianę odpowiednich rozporządzeń 

wykonawczych objętych ramami dotyczącymi środków ochrony roślin w celu ułatwienia 

wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin zawierających biologiczne substancje 

czynne 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom składamy prośbę zmierzającą do poprawy 

obecnej sytuacji w zakresie wykorzystania biologicznych (wirusy, mikro- i makroorganizmy) 

oraz biotechnicznych (produkty procesów mikrobiologicznych, wyciągi z roślin, 

feromony)środków ochrony roślin w Polsce. Nasze wieloletnie doświadczenie, jako zespołu 

naukowców i przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój metod i rynku usług biologicznej 

ochrony roślin, zmusza nas do zabrania głosu w tej pilnej sprawie wsparcia wdrażania na 

większą skalę biologicznej ochrony roślin.  

Uzasadnienie  

1. Pomimo dostępności środków ochrony biologicznej o potwierdzonej skuteczności 

i nowoczesnych technologii ich stosowania zarówno w uprawach pod osłonami, jak 

również w sadach, polowych uprawach warzyw, oraz rolniczych uprawach 

wielkoobszarowych, obecnie w Polsce metody biologiczne wykorzystywane są na 

stosunkowo niewielką skalę. 

Sytuację tę można dobrze zilustrować na przykładzie zwalczania omacnicy prosowianki 

(Ostrinia nubilalis) – szkodnika, który powoduje straty bezpośrednie w uprawie 

kukurydzy rzędu 45% plonu i które są powiększone stratami pośrednimi wynikającymi ze 

skażenia mykotoksynami. Pomimo wysokiej skuteczności dostępnych metod 

biologicznych w zwalczaniu tego groźnego szkodnika kukurydzy (65-96%) i kosztów 

zabiegów porównywalnych z kosztem użycia środków chemicznych, skala stosowania tej 

formy ochrony nie zwiększa się znacząco od 2013 roku. Obecnie w Polsce ochronę 

biologiczną (z wykorzystaniem np. kruszynka Trichogramma sp.) stosuje się zaledwie na 

5 tys. ha – przy uprawach kukurydzy obejmujących ponad 1 mln ha [1300 tys.ha 

w 2020]. 

Obecnie na Polskim rynku znajduje się wiele biologicznych środków ochrony roślin 

zawierających bakterie, wirusy, grzyby i nicienie owadobójcze, o skuteczności 

porównywalnej z chemicznymi środkami ochrony roślin, które są stosowane w różnych 

uprawach do zwalczania szkodliwych owadów i roztoczy. Ponadto wśród 

zarejestrowanych środków ochrony roślin można odnaleźć szereg biologicznych 

fungicydów. Środki biologiczne w Polsce stanowią jednak tylko 2% wśród wszystkich 

zarejestrowanych środków ochrony roślin, podczas gdy na świecie stanowią już 4% 

rynku pestycydów.  

2. Producenci preparatów biologicznych i przedsiębiorstwa świadczące usługi ochrony 

upraw metodami biologicznymi, pomimo stosowania wyspecjalizowanych i skutecznych 

technologii nie są w stanie, bez odpowiedniego wsparcia finansowego, konkurować 

w skali promocji z koncernami produkującymi chemiczne środki ochrony roślin. 
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3. Wiedza rolników w kwestii ochrony biologicznej upraw jest wciąż mała, a propagowanie 

metod biologicznych niedostateczne. Upowszechnianie informacji w postaci 

sporadycznych artykułów popularno-naukowych w prasie rolniczej, nie prowadzi do 

pożądanych skutków. Rolnicy często nie mają świadomości konieczności zachowania 

równowagi biologicznej w uprawach i stosując chemiczne środki ochrony ulegają presji 

rzekomo większej ich skuteczności, a więc upowszechnianie szkoleń w zakresie metod 

biologicznych staje się pilną koniecznością. 

4. Podsumowując, walory ochrony biologicznej upraw to: 

• nieinwazyjne i ekologicznie akceptowane preparaty biologiczne zastępujące 

środki ochrony chemicznej, 

• eliminacja skażeń środowiska i niszczenia organizmów pożytecznych, 

• brak pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w plonach oraz brak 

fitotoksyczności dla roślin, 

• ograniczenie zjawisk uodporniania się szkodników i patogenów na środki 

ochrony, 

• zwiększenie spełnienia założeń rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej 

ochrony roślin 

• umożliwienie zachowania i/lub zwiększenia bioróżnorodności w uprawach, 

• wysokie bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska, 

• stworzenie warunków do ochrony pożytecznych owadów, w tym drapieżców 

i pasożytów oraz gatunków zapylających, których populacja jest zagrożona 

przez powszechne stosowanie pestycydów. 

Zdaniem Zespołu jedyną skuteczną zachętą dla rolników do 

stosowania zabiegów ochrony biologicznej będzie stworzenie krajowego 

programu wspierania zabiegów biologicznych – w formie dofinansowania– 

podobnego do programów wprowadzonych w innych krajach UE(jak np. 

w Czechach, Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji czy Belgii), a także poza 

Unią (jak np. w Szwajcarii). 

W obliczu ostatnich decyzji Parlamentu Europejskiego w kwestii Wspólnej Polityki 

Rolnej chociaż zachowano niepokojącą dominację prostych dopłat bezpośrednich do hektara 

to jednak zapewniono możliwość wsparcia finansowego poprzez wprowadzenie 

ekoprogramów (ekoschemtów) - czyli dopłat za podejmowanie przez rolników konkretnych 

działań na rzecz środowiska. 

Uważamy, że na tym etapie ustaleń Wspólnotowej Polityki Rolnej, przed obradami 

Rady, Parlamentu i Komisji Europejskiej jest możliwość wprowadzania do obrotu środków 

biologicznych na większą skalę, zarówno w uprawach ekologicznych jak i integrowanych 

programach ochrony roślin oraz zwiększenie możliwości dofinansowywania 

i zrównoważonych metod biologicznych ochrony roślin (zgodnie z zaleceniami Rezolucji – 

zalecenie nr 47) .  

Wspieranie stosowania metod biologicznych przeciwko szkodnikom i chorobom 

roślin powinno obejmować dofinansowanie rolnikom zabiegów ochrony biologicznej. 
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W imieniu grupy instytucji naukowo-badawczych i podmiotów od lat 

zaangażowanych w badania nad skutecznością metod biologicznej ochrony roślin, ich 

ulepszaniem oraz monitorowaniem i rozwojem rynku ochrony biologicznej roślin 

w Polsce. 

Z wyrazami szacunku 

…………………………… 

Małgorzata Bzowska- Bakalarz 

Zespół Instytutów Badawczych i Branżowych, Uczelni, Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, 

Producentów biologicznych środków ochrony, Polskich Organizacji Producentów roślin rolniczych i 

ogrodniczych: 

(25 instytucji i 37 osób) 

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz 

malgorzata.bzowsk@up.lublin.pl 

Katedra Maszyn Rolniczych Leśnych i 

Transportowych 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W 

LUBLINIE 

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek 

Dyrektor 

wo@iung.pulawy.pl 

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I 

GLEBOZNAWSTWA-PIB 

Prof. dr hab. MarekMrówczyński  

Dyrektor 

m.mrowczynski@iorpib.poznan.pl 

 

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska  

D.Sosnowska@iorpib.poznan.pl 

 

Prof. dr hab. Marek Tomalak 

M.Tomalak@iorpib.poznan.pl 

 

Dr hab. Paweł Bereś 

P.Beres@iorpib.poznan.pl 

 

Dr hab. Jolanta Kowalska 

J.Kowalska@iorpib.poznan.pl 

 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PIB POZNAŃ 

Prof. dr hab. Cezary Sławiński  

Dyrektor 

c.slawinski@ipan.lublin.pl 

INSTYTUT AGROFIZYKI PAN W LUBLINIE 

 

Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus - przewodniczący 

dariusz.grzebelus@urk.edu.pl 

KOMITET NAUK AGRONOMICZNYCH 

PAN 

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii UR 

Kraków 

 

Prof. dr hab. Cezary Tkaczuk 

cezary.tkaczuk@uph.edu.pl 

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa  

 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-

HUMANISTYCZNY 

 ul. B. Prusa 14,08-110 SIEDLCE 

Prof.dr hab. Michał Hurej 

michal.hurej@upwr.edu.pl 

Prof. dr hab. Stanisław Pietr 

stanislaw.pietr@up.wroc.pl 

Katedra Ochrony Roślin 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 

WE WROCŁAWIU 

prof. dr hab. Joanna Puławska 

joanna.pulawska@inhort.pl 

 

Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski 

Piotr.Sobiczewski@inhort.pl 

Zakład Fitopatologii 

Dr hab. Grazyna Soika 

Grazyna.soika@inhort.pl 

Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami 

Dr hab. Henryk Ratajkiewicz 

henryk.ratajkiewicz@up.poznan.pl 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski  

baran@up.poznan.pl 

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska  

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 

W POZNANIU 
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INSTYTUT OGRODNICTWA 

W SKIERNIEWICACH 

Prof. dr hab. Tadeusz Michalski – prezes 

pzpk@kukurydza.info.pl 

POLSKI  ZWIĄZEK PRODUCENTÓW 

KUKURYDZY  

Mickiewicza 33/pok. 43, 60-837 Poznań 

Prof. dr hab. Dariusz Ropek  

dariusz.ropek@urk.edu.pl 

Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu 

UNIWERSYTET ROLNICZY 

W KRAKOWIE 

Dariusz Marszałek  

dariusz.marszlek@airagro.eu 

AIR AGRO SP.Z.O.O 

Koczargi Stare ; ul.Sosnowa 9 

05-080 Izabelin 

Dr Michał Pniak  

m.pniak@biocont.pl 

BIOCONT POLSKA Sp. z o.o. 

ul. S. Jaracza 24/28 

31-215 Kraków  

Janusz Narożny 

januaro@gmail.com 

AGRODONA  

ul..Sportowa 4D 

64-500 Szamotuły  

Jerzy Koronczok 

koronczok@agrocompolska.pl 

AGROCOM JERZY KORONCZOK 

Strzelecka 47 

47-120-Żędowice 

Annemarie von Kap-herr  

BIOCARE 

a.v.kap-herr@biocare.de 

ul.Słowiańska 5 (Kondratowice) 

57-150 Prusy 

Wilhelm i Elisa Beitzen-Heineke  

w.beitzen-heineke@biocare.de 

e.beitzen-heineke@biocare.de 

BIOCARE Ges. für biologische Schutzmittel 

mbHWellerser Str. 57 37586 Dassel 

Mgr Anna Hołaj - Prezes Zarządu 

hannaholaj@wp.pl 

RZD „JASTKÓW” SP. Z. O.O (producent chmielu) 

Pańszczyzna. Ul. Chmielowa 5 

21-002 Jastków 

Bartlomiej Karamon 

b.karamon@lesaffre.com 

Kierownik Działu Ochrony Środowiska 

LESAFFRE POLSKA 

ul. Dworcowa 36; 46-250 Wołczyn 
Stanisław Kacperczyk – prezes Zarządu 

info@granoba.pl 

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW ROŚLIN 

ZBOŻOWYCH 

Witold Boguta - prezes 

biuro@grupyogrodnicze.pl 

KRAJOWY ZWIĄZEK GRUP  

PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 

Juliusz Młodecki – prezes 

kzprirb@gmail.com 

KRAJOWY ZWIĄZEK PRODUCENTÓW 

RZEPAKU I ROŚLIN BIAŁKOWYCH  

Krzysztof Nykiel – Prezes 

kzpbc@kzpbc.com.pl 

KRAJOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW 

BURAKA CUKROWEGO -, 

dr Wojciech Nowacki - Prezes. 

w.nowacki@ihar.edu.pl 

STOWARZYSZENIE POLSKI ZIEMNIAK 

Marian Sikora - Prezes Federacji 

biuro@pfpz.pl 
FEDERACJA BRANŻOWYCH ZWIĄZKÓW 

PRODUCENTÓW ROLNYCH 

Dr Renata Papież, Dominik Kulpiński 

rpapiez@rendos.pl; dkulpinski@rendos.pl 

RENDOS MULTICOPTERS 
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