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Produkcja żywności jest podstawowym elementem funkcjonowania i rozwoju każdego 

społeczeństwa. Zasadniczymi cechami jakimi powinny charakteryzować się produkty 

żywnościowe są: znakomity smak, estetyczny wygląd, produkt pozbawiony śladów 

występowania chorób i żerowania szkodników. Aby to osiągnąć rolnik zmuszony jest 

do stosowania szeregu zabiegów agrotechnicznych takich jak odpowiednia uprawa i dobór 

odmian, zmianowanie, ochrona chemiczna przed szkodnikami i chorobami oraz nawożenie. 

Bardzo ważnym elementem jest ochrona chemiczna przed chorobami i szkodnikami. 

Jej sukces uzależniony jest od stanu wiedzy rolnika, sprawności sprzętu stosowanego 

do zabiegu i jakości stosowanych środków ochrony i nawozów. 

Obecnie większość rolników w Polsce to absolwenci techników rolniczych i wyższych 

uczelni, na bieżąco podnoszący swoje kwalifikacje, którzy reprezentują wiedzę o produkcji 

rolniczej na najwyższym poziomie. Sprzęt stosowany do zabiegów chemicznych, to najlepsze 

i najnowocześniejsze maszyny używane na świecie - systematycznie przechodzące badania 

techniczne-atesty. Wiele do życzenia pozostawia natomiast jakość stosowanych środków 

ochrony roślin i nawozów. W ogromnej większości są to środki sprowadzane z zagranicy 

i konfekcjonowane w Polsce. System kontroli jakości tych produktów jest niedostosowany 

do ilości stosowanych środków, a w przypadku nawozów dolistnych jest go brak. Szacuje się, 

że duży procent stosowanych środków chemicznych to produkty nie spełniające Standarów 

- podrobione. Zastosowanie takiego środka skutkuje powstawaniem odporności wśród chorób

i szkodników, oraz koniecznością powtórnego zabiegu co jest przyczyną zwiększania 

pozostałości substancji aktywnej w produkcie. W Polsce pobiera się około 200 próbek 

do kontroli jakości chemicznych. Jest to trochę więcej niż jedna próbka na dwa powiaty, 

ponadto dużo wcześniej wiadomo jakie środki będą kontrolowane. Uważamy, że jest 

to daleko niewystarczające i zbyt czytelne aby odniosło oczekiwany skutek. Środki ochrony 

to substancje szkodliwe dla organizmu człowieka- dlatego też ich dystrybucja powinna być 



monitorowana, czego obecnie w Polsce nie ma. Brak jest danych przedstawiających jaką ilość 

danego środka sprowadzono a jaką sprzedano w Polsce. Rolnicy zmuszeni 

są do zaopatrywania się w środki chemiczne na terenie kraju, niedozwolony jest natomiast 

indywidualny import z krajów sąsiednich. Istnieje przekonanie potwierdzone badaniami 

i sprawdzone w praktyce, że środki kupione np. w Niemczech, Belgii są wyższej jakości 

i tańsze niż w Polsce. Dlatego też uważamy, że zasadnym byłoby wprowadzenie możliwości 

prywatnego importu środków chemicznych do ochrony roślin z krajów sąsiednich. 

Niezrozumiałym jest natomiast brak jakiejkolwiek kontroli jakości stosowanych nawozów 

dolistnych. Stanowią one ważny element w produkcji roślinnej, dlatego też uważamy, 

że powmny one podlegać takiej sameJ kontroli jak środki chemiczne. 

W związku z tym zwracamy się do osób odpowiedzialnych za polskie rolnictwo 

o przeanalizowanie naszych uwag i wyciągnięcie wniosków.
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