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Ochrona roślin w rolnictwie 

ekologicznym

11 lutego 2019 r.



Warszawa, dnia 31 maja 2017 r.

Poz. 1054

OBWIESZCZENIE 

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie 

ekologicznym

• ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie 

nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o 

produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1001)

• ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. 1579)

Ustawa z 25 czerwca 2009 r. 

o rolnictwie ekologicznym
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System kontroli w Polsce

1) minister właściwy do spraw rolnictwa – upoważniający jednostki certyfikujące 

2) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawująca nadzór 
nad jednostkami certyfikującymi 

3) Inspekcja Handlowa współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru nad 
jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną, w zakresie 
wprowadzania do obrotu detalicznego produktów

4) Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z IJHAR-S przy sprawowaniu nadzoru 
nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją ekologiczną

5) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracuje z IJHAR-S 
przy sprawowaniu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz produkcją 
ekologiczną 

6) Upoważnione jednostki certyfikujące, akredytowane w zakresie rolnictwa 
ekologicznego zgodnie z wymogami europejskiej normy EN ISO/IEC 
17065:2013-03 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących 
systemy certyfikacji wyrobów”.
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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007
r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września
2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 dnia 8 grudnia 2008 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 834/2007w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu 
produktów ekologicznych z krajów trzecich
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Prawo UE ◼ Prawo krajowe

◼ 3 rozporządzenia

zmienione 50

rozporządzeniami

◼ 1 ustawa (+ PROW)

◼ 10 rozporządzeń 
MRiRW

Interpretacja prawa – Wytyczne GIJHARS – 26 + pisma



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

90 środków ochrony roślin

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-
spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

466 nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości 
gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia 
produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie z art.16
ust.5 rozporządzenia Rady nr 834/2007



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

18 środków naturalnych

Adesil, Zumsil, Silitom, gnojówka z cebuli i czosnku, gnojówka z 
pokrzywy, wywar ze skrzypu, Biogarden, Bactofos, Bactorol Plus, 
Panoramix kukurydza, Panoramix zboża



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

Aktualne zmiany w UE

listopad 2018 r. - przedłużenie dopuszczenia środków miedziowych 

w UE na 7 lat pod warunkiem nieprzekroczenia 28 kg miedzi/ha z 

„elastycznym” podejściem umożliwiającym zastosowanie w roku więcej niż 

4 kg miedzi/ha w przypadku dużego zagrożenia patogenami

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 

z 29.11.2018 r. :

- rolnictwo ekologiczne - 6% powierzchni UR - wartość dodana w zakresie 

ochrony środowiska

- ułatwianie zarządzania i wspieranie realizacji celów dyrektywy w sprawie 

zrównoważonego stosowania pestycydów. 



Tytuł II Zasady produkcji, przetwórstwa, pakowania, transportu 
i przechowywania produktów

ROZDZIAŁ 1 Produkcja roślinna

Artykuł 3

Gospodarowanie glebą i nawożenie

1. W przypadku gdy potrzeby odżywcze roślin nie mogą być zaspokojone 
….można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i 
środków poprawiających właściwości gleby wymienionych w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia 

- dokumentacja potwierdzająca potrzebę użycia danego środka.

2. Zawartość azotu w oborniku zwierzęcym nie może przekroczyć 170 kg rocznie na 
1 hektar użytków rolnych.

3. Gospodarstwa ekologiczne mogą zawierać pisemne umowy współpracy w 
zakresie zastosowania nadmiaru obornika pochodzącego z produkcji 
ekologicznej wyłącznie z innymi gospodarstwami i przedsiębiorstwami 
przestrzegającymi zasad produkcji ekologicznej.
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Tytuł II Zasady produkcji, przetwórstwa, pakowania, 
transportu  i przechowywania produktów

Artykuł 5

Zwalczanie szkodników, chorób i chwastów

1. W przypadku gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami 
nie jest możliwa z wykorzystaniem środków ….  można stosować jedynie 
środki, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. 

- dokumentacja potwierdzająca potrzebę użycia danego środka.

2. Pułapki i dozowniki, oprócz dozowników feromonów…



TYTUŁ IV KONTROLA

Artykuł 66

Dokumentacja księgowa
1. Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce 

produkcyjnej lub w obiektach i musi umożliwiać podmiotowi gospodarczemu 
jednostce certyfikującej sprawdzenie….

Artykuł 67

Dostęp do obiektów
1. Podmiot gospodarczy:

a) zapewnia, do celów kontrolnych jednostce certyfikującej dostęp do wszystkich części 
jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, dokumentacji księgowej i odnośnych 
dokumentów źródłowych;

b) dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej wszelkie informacje uznane za 
niezbędne do celów kontroli;



Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń 
przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i 
minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są 
obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia 
wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach 
kontroli w rolnictwie ekologicznym

Dz. U. poz. 777



Podstawy prawne

• art. 92d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008:

właściwe organy przekazują jednostkom certyfikującym wykaz zawierający 
co najmniej opis naruszeń i nieprawidłowości wywierających wpływ na 
ekologiczny status produktów.  

• art. 19 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o rolnictwie 
ekologicznym:

minister właściwy do spraw rolnictwa  może określić w drodze 
rozporządzenia rodzaje nieprawidłowości lub naruszeń przepisów 
dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalne środki, jakie jednostki 
certyfikujące są obowiązane stosować, mając na względzie zapewnienie 
wiarygodności i przejrzystości kontroli w rolnictwie ekologicznym.”
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minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane
zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub 
naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

• upomnienie 

• ostrzeżenie

• Zawieszenie certyfikatu

• cofnięcie certyfikatu w zakresie produktu, którego 
dotyczy nieprawidłowość
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Sprostowanie błędu

w części II w lp. 144 zamiast wyrazów „o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 
r. o rolnictwie ekologicznym” – dotyczy decyzji WIJHARS

powinny być wyrazy „o którym mowa w art.12 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 
ekologicznym” – dotyczy decyzji WIORiN

w przypadku stosowania nasion nieekologicznych
20



Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych

II. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889//2008

5 art. 5 ust. 1 

zdanie pierwsze

cofnięcie certyfikatu w 

zakresie produktu, 

którego dotyczy 

nieprawidłowość

Producent zastosował środki ochrony roślin niewymienione w 

załączniku II do rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008.

6 art. 5 ust. 1 

zdanie drugie

upomnienie Producent nie przechowywał dokumentacji potwierdzającej  

potrzebę użycia danego środka ochrony roślin z załącznika II do 

rozporządzenia Komisji WE nr 889/2008.
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art. 5 ust. 2 

zdanie pierwsze

cofnięcie certyfikatu w 

zakresie produktu, 

którego dotyczy 

nieprawidłowość

Producent zastosował pułapki lub dozowniki, których 

konstrukcja lub umiejscowienie nie zapobiega  przenikaniu  do  

środowiska  substancji (z wyłączeniem feromonów) w nich 

zawartych lub nie zapobiega stykaniu się tych substancji z 

uprawianymi roślinami.

Producent zastosował pułapki lub dozowniki, zawierające środki 

ochrony roślin, które nie są wymienione w załączniku II.

8 art. 5 ust. 2 

zdanie drugie

ostrzeżenie Pułapki  po  użyciu  nie  zostały  zebrane  oraz  zutylizowane  w  

sposób bezpieczny dla środowiska i dla ludzi.



Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów c.d.

144 art. 45 ust. 

1 lit. a lub 

b

ostrzeżenie - w przypadku 

spełnienia wszystkich 

warunków określonych w 

tym przepisie, jednakże 

bez uzyskania pozwolenia 

(…)

Nieekologiczne nasiona lub wegetatywny materiał rozmnożeniowy, nasiona 

lub sadzeniaki ziemniaka uzyskane niezgodnie z metodami produkcji 

ekologicznej zostały zastosowane bez odpowiedniego pozwolenia, ale 

zastosowane nasiona lub wegetatywny materiał rozmnożeniowy, nasiona 

lub sadzeniaki ziemniaka nie były dostępne na rynku w jakości 

ekologicznej.

cofnięcie certyfikatu w 

zakresie produktu, 

którego dotyczy 

nieprawidłowość - w 

przypadku naruszenia 

lub niespełnienia 

warunków określonych 

w tym przepisie

Zastosowane nasiona lub wegetatywny materiał rozmnożeniowy, nasiona 

lub  sadzeniaki  ziemniaka  były  zaprawione  innymi  niż  dopuszczone w 

produkcji ekologicznej środkami ochrony roślin (z wyłączeniem 

przypadków gdy chemiczna obróbka była zalecana zgodnie z przepisami o 

ochronie roślin do celów fitosanitarnych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w odniesieniu do wszystkich odmian 

danego gatunku na obszarze, na którym nasiona lub sadzeniaki ziemniaka 

zostały stosowane).
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art. 72

upomnienie Ewidencja produkcji roślin nie jest prowadzona przez producenta 

ekologicznego w formie rejestrów lub nie jest przechowywana w siedzibie 

gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla jednostek 

certyfikujących lub  w ewidencji tej nie zostały zawarte informacje o:

1) użyciu nawozów – dacie użycia, rodzaju oraz ilość nawozu, działkach 

rolnych poddanych nawożeniu;

2) użyciu środków ochrony roślin – przyczynie lub dacie zastosowania, 

rodzaju środka lub o zastosowanej metodzie;

3) zakupie środków produkcji – dacie, rodzaju oraz ilości zakupionego 

produktu;

4) zbiorze – dacie,  rodzaju  lub  wielkości  produkcji  ekologicznej  lub w 

czasie konwersji.



ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1584

z dnia 22 października 2018 r. 

Załącznik I

◼ W swoich zaleceniach w odniesieniu do nawozów EGTOP stwierdził 

między innymi, że substancje „wapno przemysłowe uzyskiwane w 

produkcji cukru” na bazie trzciny cukrowej oraz „ksylit” są zgodne z 

celami i zasadami produkcji ekologicznej. 

Załącznik II

◼ W swoich zaleceniach dotyczących środków ochrony roślin EGTOP 

stwierdził między innymi, że substancje „Allium sativum (wyciąg z 

czosnku)”, „COS-OGA”, „Salix spp. Cortex (wyciąg z kory wierzby)” oraz 

„wodorowęglan sodu” są zgodne z celami i zasadami produkcji 

ekologicznej. 



Aktualne zmiany w UE

listopad 2018 r. - przedłużenie dopuszczenia środków miedziowych 

w UE na 7 lat pod warunkiem nieprzekroczenia 28 kg miedzi/ha z 

„elastycznym” podejściem umożliwiającym zastosowanie w roku więcej niż 

4 kg miedzi/ha w przypadku dużego zagrożenia patogenami

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 

z 29.11.2017 r. :

- rolnictwo ekologiczne - 6% powierzchni UR - wartość dodana w zakresie 

ochrony środowiska

- ułatwianie zarządzania i wspieranie realizacji celów dyrektywy w sprawie 

zrównoważonego stosowania pestycydów. 

Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym
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Zezwolenie MRiRW nr R- 22/2016 wu z dnia 04.08.2016 r.



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

Ważne !

- egzekwowanie przez Inspekcję Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa odpowiedzialności producentów 

rolnych, którzy stosują środki ochrony roślin 

niezgodnie z ustawą  o środkach ochrony roślin i 

powodują zanieczyszczenie sąsiadujących działek, 

w tym ekologicznych

- szybkie eliminowanie z rynku producentów 

środków ochrony roślin wprowadzających w błąd 

– w 2018 r. - Siltac, w 2017 r. – Huwa San



. 

Problemy do rozwiązania w Polsce

• Zastosowanie przez rolników środków roślin dopuszczonych w zał. II do 

rozporządzenia 889/2008 – np. ciecz kalifornijska – sankcje ? 

• Zastosowanie środków dopuszczonych w rolnictwie ekologicznym niezgodnie  z 

etykietą – sankcje ?

• Zniesienia środków ochrony roślin z upraw konwencjonalnych – zasady 

postępowania producentów, jednostek certyfikujących i IORiN.

• Interpretacja wyników badań próbek produktów w przypadku bardzo małych ilości 

np. 0,0065 mg/kg piperonylobutoksydu, 0,0004 mg/kg clopyralidu, 0,018 mg/kg DDT 

itp.

• Rejestracja środków ochrony roślin w Polsce jako nawozy np. Thiovit 80 WG



Dziękujemy za uwagę!

Dziękuję za uwagę

Dorota Metera

biuro@bioekspert.pl


