
Ziemniak Polski 2016 nr 1 23

przez te odpady. Przystąpienie do realizacji 
działań wynikających z zapisów tego kodek-
su jest dobrowolne dla producentów i prze-
twórców materiału roślinnego. Inspektorzy 
FERA (Agencja Badawcza ds. Wyżywienia i 
Środowiska) regularnie kontrolują podmioty, 
które przystąpiły do kodeksu, w zakresie 
prawidłowości przeprowadzanych działań. 
 Ostatnim punktem obrad był omówienie 
działań, które powinien podjąć Sekretariat 
EPPO, aby wyjść naprzeciw zapotrzebowa-
niu krajów członkowskich w odniesieniu do 
ryzyka stwarzanego przez glebę towarzy-
szącą ziemniakom i odpady ziemniaczane. 
Za priorytetowe uznano: 
• określenie istniejących zagrożeń fitosani-
tarnych, 
• określenie środków zaradczych i ich sku-
teczności, 
• określenie brakujących danych, 
• udzielenie pomocy krajowym organiza-
cjom ochrony roślin państw członkowskich 
EPPO w zakresie postępowania z glebą to-
warzyszącą ziemniakom i odpadami ziem-
niaczanymi. 

 Aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu ze 
strony krajów członkowskich, EPPO przygo-
towuje projekt standardu dotyczącego za-
grożenia fitosanitarnego związanego z glebą 
i odpadami ziemniaczanymi oraz środków 
fitosanitarnych, które należy podjąć w celu 
zminimalizowania tego zagrożenia. Projekt 
ten będzie po raz pierwszy rozpatrywany 
podczas najbliższego spotkania Panelu 
EPPO ws. Środków Fitosanitarnych dla 
Ziemniaka w lutym 2016 r. 
 Informacje przekazane podczas warszta-
tów wskazują na bardzo duże zagrożenie 
fitosanitarne stwarzane przez glebę towarzy-
szącą ziemniakom znajdującym się w obro-
cie handlowym, gdyż wraz z nią mogą roz-
przestrzeniać się organizmy szkodliwe w 
różnych stadiach rozwojowych. Stąd ko-
nieczna jest wiedza producentów i przetwór-
ców ziemniaków o tych zagrożeniach i środ-
kach zapobiegania im. Należy oczekiwać, że 
w przyszłości zostaną zorganizowane po-
dobne warsztaty, które umożliwią wymianę 
poglądów na powyższy temat. 
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Streszczenie 
W najbliższym czasie Komisja Europejska planuje wycofanie kolejnych 75 substancji czynnych zawar-
tych w środkach ochrony roślin. Jeśli ten scenariusz zacznie być realizowany, w praktyce będzie to 
oznaczało, że liczba dostępnych w Polsce pestycydów zmaleje prawie 2-krotnie – z 1175 do 644. 
Skutki tej decyzji będą bardzo dotkliwe dla rolników. W Polsce z ochrony ziemniaków może zostać 
usuniętych 8 substancji czynnych z grupy insektycydów, 6 z grupy fungicydów oraz 6 z grupy herbicy-
dów. Z raportu opracowanego dla Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin wynika, że wycofanie 
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wielu popularnych środków ochrony spowoduje straty plonu, obniżenie jego jakości, a także wzrost 
kosztów produkcji rolniczej. Eksperci twierdzą nawet, że produkcja rolna w naszym kraju może być 
zagrożona. Największe zmiany będą dotyczyły zapraw nasiennych przeciw szkodnikom. Paradoksal-
nie, zwiększy się wtedy zużycie środków ochrony roślin. Rolnicy będą zmuszeni wykonywać więcej 
zabiegów nalistnych, zwłaszcza insektycydowych, gdyż wycofana zostanie większość neonikotyno-
idów, w tym jedyna zaprawa nasienna do ochrony ziemniaków przed szkodnikami glebowymi. Wyco-
fanie środków wpłynie także na wzrost odporności patogenów. W miejsce wycofanych substancji 
czynnych pojawią się pewnie nowe, ale badania nowych substancji są kosztowne, długotrwałe i nie 
będą one mogły od razu zastąpić tych wycofywanych.  
Słowa kluczowe: agrofagi ziemniaka, problemy w ochronie, wycofywanie substancji czynnych, 
ziemniak 

 
ak będzie wyglądała przyszłość ochro-
ny roślin, w tym upraw ziemniaka? Co-
raz bardziej niepokoją się o nią produ-

cenci i naukowcy zajmujący się ochroną. Już 
dziś bardzo trudno zwalcza się niektóre 
agrofagi ziemniaków (np. szkodniki glebowe 
– drutowce i pędraki), a to głównie ze wzglę-
du na brak środków ochrony możliwych do 
wykorzystania (Zalecenia Ochrony Roślin 
2014).  
 W najbliższym czasie Unia Europejska 
planuje wycofanie kolejnych 75 substancji 
aktywnych zawartych w środkach ochrony 
roślin (Mrówczyński, Wachowiak 2016ab; 
Szulc 2015; Tyszka 2015). W Polsce z 
ochrony ziemniaków może zostać usunię-
tych 8 substancji czynnych z grupy insekty-
cydów, 6 z grupy fungicydów oraz 6 z grupy 
herbicydów (tab. 2-4). Wycofanie choćby 
jednej substancji czynnej oznacza wycofanie 
przynajmniej kilku preparatów, w skład któ-
rych ona wchodzi. Po przystąpieniu Polski 
do UE obserwuje się systematyczny spadek 
liczby substancji czynnych oraz rejestrowa-
nych nowych preparatów (Matyjaszczyk 
2009, 2012). Nie dotyczy to w równym stop-
niu wszystkich upraw i grup środków. Do-
stępność środków ochrony roślin w Polsce 
jest mniejsza niż w innych państwach człon-
kowskich UE, różnice te dotyczą zarówno ich 
ilości, jak i rodzaju substancji czynnych, po-
nieważ w większości wypracowano tam 
prawne rozwiązania lokalne (rejestracje cza-
sowe), niestosowane w innych krajach (Ma-
tyjaszczyk 2012, 2013). 
 Od 1 grudnia 2013 r. Unia Europejska 
wprowadziła czasowy zakaz stosowania 
zapraw nasiennych przeciwko szkodnikom w 
zbożach, rzepaku i kukurydzy. Odnosi się on 
do popularnej grupy insektycydów (o szero-
kim zastosowaniu) należących do neoniko-
tynoidów i chloronikotynyli, które zawierają 
takie substancje czynne jak chlotianidyna, 

imidachlopryd i tiachlopryd. Zakaz został 
opublikowany w rozporządzeniu Komisji UE 
nr 485 z 24 maja 2013 r., po rocznej dyskusji 
nad celowością wprowadzenia tych ograni-
czeń, i miał obowiązywać minimum 2 lata. 
Po tym okresie Unia Europejska planowała 
przeanalizowanie skutków zakazu i utrzyma-
nie go lub cofnięcie. Jednak do dziś Komisja 
się nie wypowiedziała, zakaz obowiązuje 
nadal i raczej nie zostanie wycofany. Morato-
rium na stosowanie neonikotynoidów i chlo-
ronikotynyli nie dotyczyło upraw ziemniaków, 
gdyż w następstwie dyskusji środowisk na-
ukowych i branżowych udowodniono, że 
użycie tych substancji w postaci zaprawy 
nasiennej (imidachlopryd) czy zabiegów na-
listnych (chlotianidyna i tiachlopryd) nie za-
grażało owadom zapylającym i pszczołom. 
 W Unii Europejskiej nadal jednak trwa 
dyskusja „środowisk” i silnej frakcji ekologów 
na temat całkowitego wycofania chloroniko-
tynyli i neonikotynoidów (oprócz acetamipry-
du), które są podejrzewane o negatywne 
oddziaływanie na pszczoły i inne zapylacze.  
 Oprócz neonikotynoidów i chloronikotynyli 
(z grupy insektycydów) Unia planuje rewizję i 
usunięcie z listy substancji czynnych środ-
ków ochrony także wielu preparatów stoso-
wanych w uprawach ziemniaków do ochrony 
przed chwastami i chorobami (tab. 3 i 4). 
Jedną z przyczyn może tu być domniemane 
ujemne oddziaływanie środków ochrony ro-
ślin na środowisko, coraz wyższe wymaga-
nia dotyczące bioróżnorodności i ochrony 
gatunków oraz dane z badań medycznych, 
że mogą one zaburzać np. gospodarkę hor-
monalną człowieka, a tym samym wpływać 
na rozwój wielu chorób lub bezpłodność. Po 
ewentualnym wycofaniu wielu substancji 
czynnych środków ochrony roślin prowadze-
nie prawidłowej i nowoczesnej produkcji 
ziemniaków będzie bardzo utrudnione lub 
czasami wręcz niemożliwe (tab. 1-8). 

JJJ   
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                                                                                                     Tabela 1 
Zarejestrowane w Polsce grupy środków  

i zapraw nasiennych do ochrony ziemniaków  

Wyszczególnienie/rodzaj Aktualna 
rejestracja 

Po wycofaniu  
substancji czynnych 

Fungicydy  
Herbicydy 
Insektycydy  
Moluskocydy 
Nematocydy 
Regulatory wzrostu 

112 
  89 
  51 
    7 
    2 
  15 

  53 
  51 
  23 
    7 
    2 
    3 

Łącznie 276 139 
Zaprawy nasienne   
- przeciw chorobom grzybowym     5     5 
- przeciw szkodnikom i chorobom 
  grzybowym     1     0 

Razem 282 144 
 

Tabela 2 
Insektycydy i ich substancje czynne,  

które mogą zostać wycofane z ochrony ziemniaka w Polsce 

Grupa 
chemiczna 

Substancja 
czynna 

Liczba  
zarejestrowanych 

insektycydów 

Zarejestrowane 
insektycydy 

imidachlopryd 2 Prestige Forte 370 FS, Nuprid 
200 SC Chloronikotynyle 

tiachlopryd 2 Calypso 480 SC, Proteus 110 OD
Laktony spinosad 1 SpinTor 240 SC 

chlotianidyna 1 Apacz 50 WG  Neonikotynoidy tiametoksam 1 Actara 25 WG  

beta-
cyflutryna 5 

Alfazot 025 EC Bulldock 025 EC, 
Pitbul 025 EC, Pyrinex Supreme 
262 ZW, Tekapo 025 EC 

deltametryna 7 

Agria-Deltametryna 2,5 EC, Decis 
2,5 EC, Decis Mega 50 WG, De-
cis Ogród 015 EW, Delta 50 EW, 
Khoisan 25 EW, Proteus 110 OD Pyretroidy 

lambda-
cyhalotryna 8 

Arkan 050 CS, Karate 2,5 WG, 
Karate Zeon 050 CS, Karate Ze-
on 100 CS, Kusti 050 CS, Lamb-
daCe 050 CS, Sparviero, Wojow-
nik 050 CS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ziemniak Polski 2016 nr 1 26 

Tabela 3 
Fungicydy i ich substancje czynne,  

które mogą zostać wycofane z ochrony ziemniaków w Polsce 

Grupa 
chemiczna 

Substancja 
czynna 

Liczba  
zarejestrowanych

fungicydów 
Zarejestrowane fungicydy  

Ditiokarbaminiany mankozeb 42 

Acrobat MZ 69 WG, Dithane 
NeoTec 75 WG, Indofi 75 WG, 
Manfil 75 WG, Penncozeb 80 
WP, Vondozeb 75 WG (podane 
niektóre* 

 metiram   1 Polyram 70 WG 
Ftalimidy  folpet   1 Folpan 80 WG  

Mandelamidy mandipropamid   2 Carial Star 500 SC, Revus 250 
SC 

Pochodne aniliny fluazynam 12 

Alta 500 SC, Altima 500 SC, 
Banjo 500 SC, Banjo Forte 400 
SC, Frowncide, Jetlan 500 SC, 
Kunshi 625 WG, Nando 500 SC, 
Ohayo, Stefes Fluazinam 500 
SC, Winby, Zignal 500 SC 

Triazole difenokonazol   1 Carial Star 500 SC 
*dokładny wykaz środków na www.minrol.gov.pl – informacje branżowe – ochrona roślin – wyszuki-
warka substancji 

Tabela 4 
Herbicydy i ich substancje czynne,  

które mogą zostać wycofane z ochrony ziemniaków w Polsce 

Grupa 
chemiczna 

Substancja 
czynna 

Liczba  
zarejestrowanych 

herbicydów 

Zarejestrowane 
herbicydy 

Arylofenoksy-
kwasy 

fluazyfop- P 
butylu   1 Fusilade Forte 150 EC  

Dinitraniliny pendimetalina   3 Stallion 363 CS, Stomp 330 EC, 
Stomp 400 SC  

Kwasy 
aminofosforo-
we 

glufosynat 
amonowy   1 

Basta 150 SL 

 glifosat 16 

Acomac, Azymut 360 SL, Clayton 
Rhizeup SL, Cleaner 360 SL, Etna 
360 SL, Figaro 360 SL, Glifto 360 
SL, Glifto Duo 360 SL, Katamaran 
360 SL, Marker 360 SL, Realche-
mie Glifosat 360 SL, Roundup 360 
SL, Roundup Max 2, Roundup 360 
Plus, Roundup Trans Energy 450 
SL, Torinka SL 

Pochodne 
mocznika linuron 11 

Afalon Dyspersyjny 450 SC, Aflex 
Super 450 SC, Datura 500 SC, 
Dongola 450 SC, Harrier 295 ZC, 
Hufiec 500 SC, Ipiron 450 SC, Li-
nur 450 SC, Linurex 500 SC, Ni-
ghtjar C 450 SC, Nuflon 450 SC 
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Triazynony metrybuzyna   6 

Arcade 880 EC, Avatar 293 ZC, 
Maestro 70 WG, Mistral 70 WG, 
Plateen 41,5 WG, Sencor Liquid 
600 SC 

 
Tabela 5 

Zarejestrowane w Polsce preparaty hamujące kiełkowanie bulw ziemniaka  

Substancja 
czynna Aktualna rejestracja Po ewentualnym wycofaniu  

substancji czynnych 

Chloroprofam 

Etna 300 HN, Gro Stop Basis, Gro 
Stop Fog, Gro-Stop 300 HN, Gro-
Stop 300 EC, Karto-Fam 300 HN, 
Lento 300 HN, MitoFog 323,5 HN, 
Neo-Stop 500 HN, Stop Kiełek 01 DP, 
Stopper 01 DP, Tuberprop-M 500 HN 

0 – brak 

Hydrazyd male-
inowy w postaci 
soli cholinowej 

Itcan 60 SP Itcan 60 SP 

Hydrazyd male-
inowy w postaci 
soli potasowej 

Fazor 80 SG Fazor 80 SG 

 
Tabela 6 

Liczba insektycydów zarejestrowanych w Polsce 
do zwalczania szkodników ziemniaka 

Szkodnik  Aktualna 
rejestracja 

Po ewentualnym wycofaniu  
substancji czynnych 

Drutowce   1   0 
Mszyce    3   1 
Nicienie   2   2 
Pędraki   1   0 
Stonka ziemniaczana 48 21 
   
Substancje czynne 17   9 
Grupy chemiczne   9   7 

 
 

Tabela 7 
Fungicydy zarejestrowane w Polsce do zwalczania chorób grzybowych ziemniaka  

Zwalczana choroba Aktualna 
rejestracja 

Po ewentualnym wycofaniu 
substancji czynnych 

Alternarioza ziemniaka 52 19 
Parch srebrzysty   1   1 
Rizoktorioza ziemniaka 20 19 
Zaraza ziemniaka 75 25 
   
Substancje czynne 27 21 
Grupy chemiczne 22 17 
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Tabela 8 
Herbicydy zarejestrowane w Polsce  

do zwalczania chwastów w ziemniakach  

Zwalczany obiekt / Chwast Aktualna 
rejestracja 

Po ewentualnym wycofaniu 
substancji czynnych 

Dwuliścienne   
Chaber bławatek   7   3 
Gwiazdnica pospolita 53 24 
Jasnoty  37 10 
Komosa biała 48 21 
Maruna bezwonna 36 19 
Ostrożeń polny   7   4 
Przetaczniki 29 14 
Przytulia czepna 34 23 
Rdesty 40 15 
Rumiany 20 14 
Samosiewy rzepaku 18   8 
Szarłat szorski 26 11 
Tasznik pospolity 47 25 
Tobołki polne 46 22 
Włośnice (2 gatunki)   6   6 
Wiechlina roczna 11   2 
Żółtlica drobnokwiatowa 33 10 
Jednoliścienne   
Chwastnica jednostronna 42 26 
Perz zwyczajny 11 10 
   
Substancje czynne herbicydów 19 13 
Grupy chemiczne 14 11 

 
 
 Po wycofaniu neonikotynoidów oraz chlo-
ronikotynyli w Polsce i innych krajach UE nie 
będzie żadnych zapraw nasiennych do 
ochrony ziemniaków przed szkodnikami gle-
bowymi i nalistnymi, co jest sprzeczne z za-
sadami integrowanej ochrony roślin (tab. 2). 
Brak zapraw wpłynie na wzrost liczby zabie-
gów nalistnych oraz kosztów z tym związa-
nych i zwiększy ingerencję w środowisko 
(wpływ na pożyteczną entomofaunę). W dzi-
siejszych technologiach uprawy, przy coraz 
częstszym powielaniu błędów agrotechnicz-
nych i stosowaniu wadliwych płodozmianów 
w uprawie ziemniaka, często występuje na-
gromadzenie agrofagów (np. larw szkodni-
ków glebowych lub chorobotwórczych 
grzybni) w glebie. Ograniczenie stosowania 
środków ochrony w znaczący sposób pogor-
szy jakość bulw jako produktu finalnego. Na 
wymagającym rynku ziemniaka obecnie to 
jakość jest na pierwszym miejscu w przy-
padku produkcji ziemniaków jadalnych do 

konfekcjonowania oraz przeznaczonych do 
przetwórstwa spożywczego. 
 Po przeglądzie środków mogą zostać 
wycofane 3 substancje czynne z grupy pyre-
troidów, które występują aż w 20 insektycy-
dach (tab. 2). Wpłynie to na 2-4-krotny 
wzrost kosztów ochrony na 1 ha, gdyż inne 
grupy chemiczne w obrębie insektycydów są 
o wiele droższe. 
 Prawdopodobnie z użycia zostanie wyco-
fany także chloroprofam, który stosowany 
jest do zapobiegania kiełkowaniu bulw pod-
czas przechowywania (tab. 5). Jest to obec-
nie główny składnik wielu preparatów uży-
wanych do ograniczania kiełkowania bulw 
przechowywanych w wyższej temperaturze 
(+8oC) z przeznaczeniem na frytki i chipsy. 
 Po wycofaniu fungicydów zawierających 
mankozeb liczba fungicydów może zostać 
zmniejszona o 42 preparaty (tab. 1, 3, 7), co 
uniemożliwi właściwą ochronę roślin przed 
chorobami. Przy czym należy podkreślić, że 
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ten składnik czynny doskonale sprawdza się 
w walce z grzybem Alternaria sp. – sprawcą 
alternariozy ziemniaka. Jak do tej pory nie 
wykazano odporności na tę substancję w 
ochronie przed chorobami w ziemniaku. 
 Zwalczanie chwastów także będzie utrud-
nione, gdyż wycofanych może być aż 38 
herbicydów (tab. 1, 4, 8), które zawierają 6 
substancji czynnych, w tym glifosat, który 
jest obecny w 16 herbicydach do zwalczania 
chwastów przed wschodami ziemniaków i po 
zbiorach. Wycofane mogą zostać także linu-
ron (stosowany do zwalczania chwastów w 
ziemniaku od ponad 50 lat) i metrybuzyna. 
Linuron występuje w 11 herbicydach, nato-
miast bardzo popularna metrybuzyna wcho-
dzi w skład 6 innych preparatów (tab. 4).  
 Ochrona ziemniaków będzie w tej sytuacji 
bardzo trudna, gdyż wiele szkodników, cho-
rób i chwastów będzie można zwalczać je-
dynie dostępnymi środkami, a preparaty wy-
cofywane z rynku w większości nie będą 
miały swoich zamienników (tab.1-8). Bada-
nia nowych substancji są kosztowne, długo-
trwałe i nie będą one mogły od razu zastąpić 
tych wycofywanych.  
 Zmniejszona liczba substancji czynnych 
wchodzących w skład środków ochronnych 
wpłynie negatywnie na ochronę roślin w Pol-
sce i Unii Europejskiej, gdyż nie będzie moż-
na racjonalnie i przemiennie stosować środ-
ków z różnych grup chemicznych, o odmien-
nych mechanizmach działania (tab. 1-4). 
Może to szybko spowodować pojawienie się 
odporności agrofagów (owadów, chwastów i 
patogenów grzybowych) na używane środki 
ochrony roślin. 
 Największe zmiany mogą dotyczyć do-
stępności herbicydów na rynku, których stan 
będzie mniejszy o ok. 60%; stan fungicydów 
i insektycydów zmniejszy się o ok. 50%               
(tab. 1). 
 
Podsumowanie  
Ewentualne wycofanie 8 substancji czynnych 
z grupy insektycydów, 6 substancji z grupy 
fungicydów i 6 substancji z grupy herbicydów 
oraz 1 regulatora kiełkowania bulw (który 

występuje w 12 preparatach) stworzy istotne 
problemy w integrowanej ochronie roślin. 
Wzrosną koszty ochrony roślin, a zawężenie 
liczby substancji i ich częste stosowanie w 
układzie zabiegów po sobie będzie powodo-
wało coraz więcej problemów z powstawa-
niem odporności agrofagów. Zwalczanie 
wielu z nich będzie utrudnione, a nawet nie-
możliwe. Przez zawirowania na rynku może 
wzrosnąć nielegalny import, obrót środkami 
niewiadomego pochodzenia i stosowanie 
niesprawdzonych preparatów, co jest 
sprzeczne z przepisami prawa w Polsce i 
UE. 
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