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14 stycznia 2021 r. 

Zespół Badawczy Uczelni 

Instytutów Badawczych i Branżowych,  

Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej  

Producentów środków biologicznych 

Polskich Organizacji Producentów roślin rolniczych i ogrodniczych 

(36 instytucji, 51 specjalistów - lista w załączeniu pod pismem) 

 

Departament Jakości Żywności 

i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 

Dotyczy : dofinansowania biologicznych metod ochrony roślin –w nowym planie strategicznym WPR 

 

Przedstawialiśmy już nasze stanowisko w prośbie złożonej do Pana Ministra 

Rolnictwa i Pana Komisarza ds. Rolnictwa (pismo RPW 74 080/2020  z dnia 7 grudnia 

2020 r.), a także wcześniej w petycji nr 054P/00013/1/20 złożonej do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dn. 20.07.2020 r. Potrzeba w zakresie włączenia do Planu 

Strategicznego WPR dofinansowania dla stosowania środków biologicznych była także już 

zgłaszana do Ministra RiRW, m.in. przez organizacje rolnicze (pismo KRIR i Stowarzyszenia 

„ASAP” z dnia 19.10.2020 r., znak: KRIR/KK/1070/2020), przez Związek Sadowników RP 

(pismo z dnia 20.11.2020 r., znak: ZSRP/ZG/04/11/2). Dnia 31 grudnia 2020 r. odbyło się 

także spotkanie „on line” w tej sprawie (notatka ze spotkania przesłana do Departamentu w 

dniu 7 stycznia 2021).  

Istnieje więc szeroki konsensus w środowisku rolniczym, że takie dofinansowanie jest 

niezbędne dla zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa.  

Poniżej załączamy wnioski i postulaty powstałe w wyniku dyskusji i konsultacji, które 

mogą stać się pomocne tworzeniu planu strategicznego WPR oraz w podjęciu decyzji 

o zakresie dofinansowania stosowania metod biologicznych w uprawach roślin. 

 

Wnioski i postulaty do projektu planu strategicznego WPR 

w sprawie dofinansowywania biologicznych metod ochrony roślin 

1. Dla upowszechnienia rolnictwa zrównoważonego w Polsce konieczne jest wsparcie 

finansowe dla stosowania biologicznych środków ochrony roślin przez producentów 

upraw wielkoobszarowych (np. kukurydza) oraz ogrodniczych (owoce , warzywa). Jako 

biologiczne środki ochrony roślin uważamy: makroorganizmy (drapieżcy, parazytoidy 

owadów, nicienie entomopatogeniczne - nie podlegające obowiązkowi rejestracji w Unii 

Europejskiej), mikroorganizmy (np. zarejestrowane środki ochrony roślin na bazie 

bakterii, wirusów, grzybów) i środki biotechniczne (zarejestrowane środki ochrony 

roślin na bazie feromonów owadów, ekstraktów lub wyciągów z roślin).  
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2. Dofinansowanie a tym samym upowszechnienie metod biologicznych ochrony roślin jest 

zgodne ze wszystkimi 9 celami WPR – a zwłaszcza  celem 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

(1-wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego; 3-poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości; 

4-przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do 

zrównoważonej produkcji energii; 5-wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego 

gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze; 6-przyczynianie się do 

ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk 

i krajobrazu; 8-promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na 

obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; 9-poprawa reakcji rolnictwa 

UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki 

odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt). 

3. W projekcie rozporządzenia o Planach strategicznych WPR na stronie 32 są zapisy 

w artykule 28. Systemy na rzecz klimatu i środowiska (w pkt 1  i 5), które nas 

upoważniają do starań o dofinansowania na wzór stosowanych w innych krajach UE 

(i które są także podstawą do dofinansowania metod biologicznych ochrony np. 

w Niemczech, Włoszech, Czechach).  

4. Ze względu na możliwość dofinansowywania stosowania makroorganizmów konieczne 

jest stworzenie ewidencji tych środków (lista/wykaz na stronie internetowej MRiRW) na 

podstawie dobrowolnych zgłoszeń rejestrowych producentów/dystrybutorów tych 

środków. Zgłoszenie takie powinno zawierać :  

• nazwę preparatu,  

• nazwę gatunkową w języku łacińskim czynnika aktywnego (makroorganizmu),  

• ilość czynnika aktywnego w jednostce preparatu,  

• wskazania dotyczące stosowania (dawka, warunki stosowania i ograniczenia 

w stosowaniu 
Wykaz środków stanowiłby dodatkowe wsparcie dla rolników/producentów, którzy 

poszukają biologicznych produktów do ochrony roślin, i chcą uzyskać pewność co do 

ich jakości. Rejestr ten mógłby zostać utworzony na wzór wykazu produktów 

zarejestrowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.  

5. Zgłaszamy postulat utworzenia odrębnego ekoschematu dedykowanego biologicznym 

metodom i biologicznym środkom ochrony roślin (B-ŚOR). Możliwe jest takie wsparcie 

ze środków I filara, za stosowanie biologicznej ochrony roślin (BOR) – w celu 

ograniczenia stosowania chemicznych substancji do zwalczania agrofagów.  

6. Jako przykład ekoschematu załączamy formularz dotyczący biologicznej ochrony 

kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance. Spośród upraw rolniczych kukurydza jest 

uprawą szczególnie predysponowaną do wprowadzenia na szeroką skalę BOR. 

Zwalczanie omacnicy, szkodnika wyrządzającego największe szkody w uprawie 

kukurydzy, można z powodzeniem przeprowadzić za pomocą makrofaga – kruszynka. 

Introdukcja naturalnego wroga omacnicy jest już metodą szeroko stosowaną w Europie 

i na świecie. Zastosowanie tej metody ochrony pozwala unikać konieczności stosowania 

genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy z genem Bt (co nie jest dozwolone w Polsce). 

Kruszynek jest to naturalny parazytoid jaj omacnicy prosowianki. Istnieją już - 



3 
 

opracowane i stosowane w rolnictwie - technologie mechanicznej aplikacji kruszynka, 

zarówno z powietrza jak i naziemne. Wykorzystuje się do tego celu wiatrakowce, 

bezzałogowe statki powietrzne (BSP, drony) i rozrzutniki pneumatyczne. Dodatkową 

zaletą wykorzystania BSP do wykonania zabiegu jest 10-krotnie mniejsza emisja CO2- 

w porównaniu do aparatury naziemnej, stosowanej przy aplikacji środków chemicznych. 

Wpisuje się to w ograniczenie śladu węglowego w rolnictwie – (formularz ekoschematu 

w załączeniu). 

7. Wskazanym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dopłat (np. w ramach płatności 

bezpośrednich) dla producentów korzystających z profesjonalnych usług wykonywania 

biologicznych zabiegów ochrony roślin (np. z wykorzystaniem wiatrakowców lub BSP), 

lub finansowego wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych, służących do 

biologicznej ochrony roślin (np. zakup aplikatorów do środków biologicznych).  

8. Konieczne jest upowszechnianie szkoleń w zakresie metod biologicznych. Wiedza 

rolników w kwestii ochrony biologicznej upraw jest wciąż mała, a propagowanie metod 

biologicznych niedostateczne. Rolnicy często nie mają świadomości jak ważne jest 

zachowanie równowagi biologicznej w uprawach i decydują się na stosowanie 

chemicznych środków ochrony ulegając presji ich rzekomo większej skuteczności. 

9. Ważnym elementem w propagowaniu i sukcesywnym zwiększaniu skali stosowania 

BOR jest rzetelne i kompetentne doradztwo wspierające prawidłowy przebieg wdrażania 

właściwych metod i B-ŚOR w gospodarstwie rolnym. Podmioty doradcze - publiczne 

lub prywatne, które będą świadczyły usługi doradcze w tym zakresie, powinny zostać 

uwzględnione w grupie beneficjentów w ramach działania PROW „Wsparcie 

korzystania z usług doradczych”. Takie rozwiązanie dodatkowo zwiększy możliwości 

zatrudnienia doradców i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. 

 

Uzasadnienie zmian do rozdziałów projektu planu strategicznego WPR: 

Rozdział 3.2. Architektura środowiskowa i klimatyczna. 

Rozdział 5. Rozważane działania (interwencje) – Ekoschemat – Praktyki korzystne dla 

środowiska i klimatu/Rolnictwo ekologiczne/Dobrostan zwierząt. 

Proponowana zmiana 

Wprowadzenie w ramach ekoschematów możliwości dofinansowania dla 

biologicznych metod i biologicznych środków ochrony roślin w  uprawach 

wielkoobszarowych i ogrodnictwie (produkcji owoców i warzyw) – 60% wartości 

środka. 

Uzasadnienie 

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. 
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Mając na uwadze ambitne cele tej strategii i strategii na rzecz bioróżnorodności 

dotyczące obniżenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin, niezbędnym 

działaniem jest wspieranie stosowania biologicznych metod ochrony roślin. 

a. Pomimo dostępności B-SOR 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. 

b. 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 w UE 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. 

c. Potrzeba wsparcia finansowego stosowania metod biologicznych ochrony 

wynika również  

• z dodatkowych kosztów ponoszonych przez rolnika ze względu na cenę 

preparatów biologicznych,  

• potrzebę przekształcenia (konwersji) działalności rolniczej na nowy system 

produkcji (podobnie jak w przypadku rolnictwa ekologicznego). 

d. Stosowanie B-ŚOR bez odpowiednich dopłat rządowych sprawia, że rolnicy 

stosujący te środki stają się niekonkurencyjni w odniesieniu do rolników 

stosujących metody chemicznej ochrony. 

e. Brak dopłat do B-ŚOR stawia polskiego rolnika w gorszej pozycji 

konkurencyjnej w stosunku do rolników z krajów UE, gdzie dopłaty są 

stosowane od lat. 

Uwagi:  

• Ramowe koszty ochrony biologicznej dla poszczególnych upraw oraz 

przykładowe koszty ochrony biologicznej stosowane w Niemczech i Czechach 

przesłane zostały do Departamentu.  

Bibliografia do uzasadnienia postulatów:  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w 

sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI)). 

Rozporządzenia dot. WPR – obowiązujące: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005  (tutaj art. 
28 dot działań rolno-środowiskowo-klimatycznych). 

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na 
podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej 
(planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z 
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Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/2013 (j art. 28 dot. ekoschematów). 

Projekt rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 ustanawiające 
przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. 

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, 
zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013. 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640. 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów: Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego 
życia, COM/2020/380 final. 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla 
środowiska systemu żywnościowego, COM/2020/381 final. 

Zespół Instytutów Badawczych i Branżowych, Uczelni, Usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, 
Producentów biologicznych środków ochrony, Polskich Organizacji Producentów roślin rolniczych i ogrodniczych: 
(36 instytucji i 51 osób) deklarujący poparcie dla postulatów:  

Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz 
malgorzata.bzowsk@up.lublin.pl 

Katedra Maszyn Rolniczych Leśnych i Transportowych 

Dr hab. Katarzyna Kozłowicz 
katarzyna .kozlowicz@up.lublin.pl 
Kat. Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek - Dyrektor 
wo@iung.pulawy.pl 

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I 
GLEBOZNAWSTWA-PIB 

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński  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. Eligio Malusa  

malusa@inrete pl 

Dr hab. Grażyna Soika 

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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grazyna.soika@inhort.pl 
Zakład Ochrony Roślin przed Szkodnikami 

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 

Prof dr hab. inż. Stanisław Mazur 
stanislaw.mazur@urk.edu.pl 

dr hab. inż. Jacek Nawrocki 
jacek.nawrocki@urk.edu.pl 

dr hab. inż. Maria Pobożniak 
maria.pobozniak@urk.edu.pl 

Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin UR 

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 24/2831-215 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  
a.v.kap-herr@biocare.de 

BIOCARE 
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 Hanna Hołaj - Prezes Zarządu 
hannaholaj@wp.pl 

RZD „JASTKÓW” SP. Z. O.O  
Pańszczyzna. Ul. Chmielowa 5 

21-002 Jastków(producent chmielu) 

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 

Piotr Zieliński 
p.zielinski@biocont.pl 

NATURAL QUALITY  BIOCONT POLSKA 

Małgorzata Bojańczyk - Dyrektor 
m.bojanczyk@rolnictwozrownowazone.pl 

POLSKIE STOWARZYSZENIE ROLNICTWA 

ZRÓWNOWAŻONEGO "ASAP” 

Ireneusz Osekowski 
iosekowski@koppert.pl 

Tomasz Domański 
KOPPERT POLSKA Sp. z o.o. 

Zbigniew Szkopek 
zszkopek@yahoo.pl 

FUNDACJA ROZWOJU POLSKIEGO CHMIELARSTWA 

Bartosz Zalewski 
b.zalewski@polskiekochmiel.pl 

POLSKI EKOCHMIEL S.A 
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Marcin Żyła  
mzyla@e-composites.eu 

ENERGY COMPOSITES Sp. z .o.o 

Beata Pietrzyk 
b.pietrzyk@biocert.pl 

Biocert Małopolska Sp.z o. o. 

Dorota Matera 
dorota.matera@gmail.com 

Bioekspert Sp. z. o.o 

Henryk Dankowiokowski – Dyrektor 
mir@mir.krakow.pl 

Małopolska Izba Rolnicza  

Sławomir Gacka - Prezes Zarządu 
biuro@probiotics.pl 

Probitics Polska Sp. z o.o. 
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