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Pesticide Action Network (PAN) 

Pesticide Action Network zostało utworzone w 1982r. Jest międzynarodową koalicją ponad 
600 grup obywatelskich z ponad 60 krajów. Pracują one na rzecz efektywnego stosowania 
pestycydów, promocji rolnictwa zrównoważonego. 
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Lista skrótów 
ai  active ingredient (składnik aktywny) 

APS Assured Produce Scheme (Bezpieczny Schemat Produkcji) 

BAP Best Agricultural Practice (najlepsza praktyka rolnicza) 

CAC Codex Alimentarius Comission (Komisja Kodeksu Żywienia) 

CAP Common Agricultural Policy (Wspólna Polityka Rolna – WPR) 

CEEC Central and Eastern Europe Countries (kraje Europy Środkowej i Wschodniej) 

EC European Commission (Komisja Europejska) 

EISA European Initiative for Sustainable Development in Agriculture (Europejska 
Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego) 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization (Europejska i 
Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin) 

EUREP The Euro-Retailer Produce Working Group (Grupa Robocza Europejskich Detal-
istów) 

FAL German Federal Agricultural Research Center (Niemiecki Federalny Instytut 
Badań Rolniczych) 

FAO Food and Agriculture Organisation of the UNO (Organizacja  Wyżywienia I Rol-
nictwa ONZ) 

GAP Good Agricultural Practice (Dobra Praktyka Rolnicza) 

GEF Global Environment Facility (Fundusz Globalnego Środowiska) 

GFP Good Farming Practice (Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza) 

GPP Good Plant Protection Practice (Dobra Praktyka Ochrony Roślin) 

ICM Integrated Crop Management (Integrowana Uprawa Roślin) 

IEEP  Institute for European Environmental Policy (Instytut Europejskiej Polityki Ekolo-
gicznej) 

IFS Integrated Farming System (System Gospodarowania Integrowanego) 

IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements Międzynarodowa 
Federacja Ruchów Rolnictwa Ekologicznego) 

IOBC  International Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious 
Animals and Plants (Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Biologicznej i 
 Zintegrowanej Kontroli Szkodliwych Zwierząt i Roślin) 

IPM Integrated Pest Management (Integrowana Ochrona Roślin) 

MS Member State (Państwo Członkowskie) 

NDP Największa Dopuszczalna Pozostałość 

NGO Non-governmental organisation (organizacja pozarządowa) 

RDR  Rural Development Regulation (Rozporządzenie o rozwoju obszarów wiejskich) 

SAPARD  Special Assistance Programmes for Agricultural and Rural Development 
(Specjalne Programy Pomocy dla Rozwoju Terenów Wiejskich i Rolnictwa) 

TF Treatment Frequency (Częstotliwość stosowania) 

UE Unia Europejska 

UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
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Publikacje PAN Germany: 
Niniejsza broszura jest częścią 
Projektu PAN Germany mającego 
na celu wzmocnienie organizacji 
pozarządowych w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej (CEEC). 
W 2003 r. na Węgrzech, w Polsce, 
Słowenii i Republice Czeskiej 
wydano serię publikacji na temat 
pestycydów. Skupiają się one na 
ocenie zalegalizowanych pesty-
cydów pod względem ich toksycz-
ności dla ludzi i środowiska. 
Więcej informacji odnośnie regulac-
ji na temat pestycydów w Unii Eu-
ropejskiej i przegląd krytyczny 
można znaleźć w Podręczniku 
Akcji Pestycydowych wydanym 
przez PAN Germany, dostępnym 
także w języku rosyjskim i polskim. 
Oddzielne wydawnictwa na temat 
Konwencji PIC i POPs zostały o-
publikowane przez PAN Germany 
po angielsku, niemiecku i rosyjsku. 
Wszystkie publikacje są dostępne 
na stronie:  

www.pan-germany.org 

1  Wstęp 
Zmiany polityczne, jakie zaszły 15 lat temu w kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) wy-
warły wielki wpływ na rolnictwo. Centralnie plano-
wana gospodarka załamała się i rozwinęła się 
gospodarka rynkowa. Państwowe gospodarstwa i 
przemysł popadły w tarapaty i zostały sprywatyzo-
wane. W okresie przejściowym produkcja rolna 
uległa dużemu zmniejszeniu, a nakłady na pro-
dukcję znacznie spadły. 

W niektórych krajach, na przykład w Rumunii 
i Bułgarii prywatyzacja ziemi rolnej i wysokie bezro-
bocie w miastach doprowadziły do migracji z miast 
na wieś. Powstały miliony małych gospodarstw, a 
ich samowystarczalność odciążyła budżety państw 
i zapobiegła klęsce głodu na szeroką skalę. W niek-
tórych krajach sytuacja jest odmienna. W Polsce na 
przykład, w okresie komunistycznym, ziemia po-
zostawała w rękach prywatnych, i ciągle dominują 
małe gospodarstwa. W Republice Czeskiej 76% 
ziemi rolnej stanowią gospodarstwa o powierzchni 
większej niż 500 ha. 

Wielu drobnych rolników w krajach CEE to chłopo-
robotnicy, w czasach komunistycznych zatrudnieni 
w zakładach niezwiązanych z rolnictwem; wielu z 
nich jest w podeszłym wieku. Niedostateczne 
wykształcenie i słaba świadomość ekologiczna 
prowadzi do wielu ‘złych praktyk rolniczych’. Nawet, 
jeżeli średnie zużycie pestycydów na ha jest niskie 
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, niekor-
zystny wpływ na zdrowie i środowisko może być większy. Niewłaściwe stosowanie i handel 
nielegalnymi, często nieoznaczonymi pestycydami zagraża zdrowiu rolników i naturalnemu 
środowisku. Dane na temat skali nielegalnego handlu nie są dostępne. Również dane od-
nośnie pozostałości w żywności, glebie i wodzie są często niedostępne, co utrudnia doko-
nanie prawidłowej oceny. 

Rozszerzenie UE w 2004r. i w roku 2007 będzie miało duży wpływ na rolnictwo w krajach 
CEE. Produkcja rolna prawdopodobnie ulegnie intensyfikacji ze wszystkimi negatywnymi 
konsekwencjami dla środowiska i rozwoju wsi. Jednakże obecna reforma WPR Unii Euro-
pejskiej, szczególnie jeżeli chodzi o wymagania państwowych służb doradczych, zasady 
współzależności i zwiększonych funduszy na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa ekolo-
gicznego stanowi szansę na zmianę ‘złych praktyk rolniczych’ na dobre i najlepsze praktyki 
rolnicze. 

Chociaż wstąpienie do UE stwarza okazję dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego 
w niektórych krajach regionu CEE, wymaga to jednak politycznej wizji i zaangażowania. Aby 
uniknąć przesunięcia w kierunku rolnictwa przemysłowego, niezbędna jest wiedza o instru-
mentach polityki dostępnych w ramach WPR, wadach i lukach polityki pestycydowej UE i 
‘zachodnich’ koncepcjach rolnictwa. Organizacje pozarządowe mogą wpływać na krajową 
i europejską politykę, mogą też naciskać na decydentów w celu redukcji stosowania pesty-
cydów i wsparcia dla rolnictwa zrównoważonego. 

Dlatego Pesticide Action Network (PAN) stara się wzmocnić organizacje pozarządowe w 
krajach CEE poprzez informowanie o polityce pestycydowej oraz instrumentach politycz-
nych. Jednakże niniejsza broszura jest przeznaczona nie tylko do przyszłych państw człon-
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kowskich Unii Europejskiej – większość przytoczonych koncepcji i politycznych wymagań 
stosuje się do wszystkich krajów CEE. 

Broszura przedstawia przegląd różnych koncepcji, takich jak Dobra Praktyka Rolnicza 
i Integrowana Uprawa Roślin, które zostały sformułowane po to, by uczynić konwencjonalne 
rolnictwo bardziej zrównoważonym. Aby odciągnąć rolników od ‘złych praktyk’ i przekonać 
do  dobrych i najlepszych praktyk, wprowadzono koncepcję Najlepszej Praktyki Rolniczej, 
jako wizję prowadzącą do redukcji zużycia pestycydów i rolnictwa zrównoważonego. 

Rolnictwo ekologiczne przedstawiono tu jako alternatywny system produkcji, kładąc nacisk 
na potrzebę jego rozpowszechnienia.  
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2  Rolnictwo konwencjonalne 

Rolnictwo konwencjonalne w powszechnym rozumieniu europejskim oznacza rolnictwo 
wysokonakładowe (uprzemysłowione), 
skupiające się na wysokich plonach, 
produktywności i dochodach. Aby uzyskać 
dochodowość gospodarstwa stosuje się 
intensyfikację, specjalizację 
i koncentrację. Wywołało to problemy 
ekologiczne, takie jak zanieczyszczenie 
wody substancjami odżywczymi 
i pestycydami oraz zanik siedlisk i 
związanej z nimi bioróżnorodności, ale 
także konsekwencje społeczno 
ekonomiczne, takie jak odpływ ludności ze 
wsi (Pouliquen, 2001) i dramatycznie 
spadające ceny uzyskiwane przez 
producentów rolnych. Wykres powyżej 
przedstawia spadek liczby gospodarstw w 
5 krajach Europy Zachodniej od lat 
1979/80 (Eurostat, 2002). 

Tak rozumiane rolnictwo konwencjonalne rozwinęło się na szeroką skalę po roku 1945 
w Europie i USA oraz na południu w latach siedemdziesiątych podczas tzw. Zielonej 
Rewolucji. 
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Rys. 1. Składniki Integrowanych Systemów Gospodarowania  
(Agra CEAS Konsulting, 2002) 

Integrowany system gospodaro-
wania 
Całościowe podejście do gospo-
darstwa, upraw i obsady zwierząt 

Integrowana uprawa roślin 
Zajmuje się uprawami 
 

Integrowana ochrona roślin 
Zajmuje się ochroną roślin 
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Negatywne skutki uboczne rolnictwa konwencjonalnego prowadzą do powstawania nowych 
koncepcji i instrumentów polityki w tym systemie, takich jak: Dobra Praktyka Rolnicza 
(GAP), Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (GFP), Zasada Współzależności, Dobra Praktyka 
Ochrony Roślin, Rolnictwo Integrowane, Produkcja Integrowana (IP), Integrowany System 
Gospodarowania, Integrowana Uprawa Roślin (ICM) i Integrowana Ochrona Roślin (IPM). 
Dla wszystkich tych koncepcji, naukowcy, organizacje non-profit, ale także organizacje 
komercyjne i sprzedawcy publikują wiele definicji i wytycznych. Niektóre z tych koncepcji 
mogą być stosowane zamiennie, niektóre budują ramy dla innych koncepcji.  

Rysunek 1 przedstawia zależności pomiędzy Systemami Gospodarowania Integrowanego 
(IFS) i Integrowaną Ochroną Roślin (IPM). 

Określenia: Rolnictwo Integrowane, Produkcja Integrowana (IP), Integrowany System 
Gospodarowania mogą być stosowane zamiennie; przedstawiają całościowe podejście do 
gospodarowania, gdzie każde indywidualne przedsięwzięcie jest zintegrowane z innymi, dla 
uzyskania większych korzyści poprzez ich wzajemne współoddziaływanie. (Agra CEAS 
Consulting 2002). Integrowana Uprawa Roślin i Integrowana Ochrona Roślin (IPM) są 
składnikami Integrowanego Systemu Gospodarowania (IFS). 

Koncepcje Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP), Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej (GFP) i 
Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (GPP) mogą teoretycznie obejmować IFS, ICM i IPM, ale 
nie ma wspólnej, czy prawnie wiążącej te koncepcje definicji. W następnych rozdziałach 
opisano niektóre z tych koncepcji i przedstawiono przykłady. 

2.1 Dobra Praktyka Rolnicza (GAP) 

W szerszej definicji Dobrej Praktyki Rolniczej stosuje się zalecenia i dostępną wiedzę, aby 
wprowadzać do produkcji i procesów produkcyjnych metody zrównoważone ekologicznie, 
ekonomicznie i społecznie, które zaowocują produkcją bezpiecznej i zdrowej żywności oraz 
rolniczych produktów nie żywnościowych (FAO, 2004). 

Zwykle koncepcja GAP odnosi się do tych celów. Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa ONZ 
(FAO) określiła na przykład, Dobrą Praktykę Rolniczą dla zastosowania pestycydów. 
Obejmuje ona oficjalnie zalecone lub zalegalizowane na szczeblu krajowym wymagania 
odnośnie stosowania pestycydów w obecnych warunkach, koniecznych dla skutecznej i 
niezawodnej ochrony roślin. Określa ona szereg poziomów stosowania, do najwyższego 
dopuszczalnego, zapewniających praktycznie najniższy poziom pozostałości (FAO, 2003). 
Te ‘praktycznie najniższe poziomy pozostałości’, – czyli ilości pozostałe w produkcie po 
zastosowaniu tych środków, stanowią wg GAP podstawę do obliczania pochłoniętej 
dziennej dawki pestycydów i ewentualnie do ustalenia największych dopuszczalnych 
pozostałości (NDP). 

Definicję GAP wg FAO można by nazwać ‘Bieżącą Praktyką Rolniczą’, ponieważ odpowiada ona 
właśnie obecnemu prawodawstwu krajowemu. W przypadkach, gdy w jakimś kraju legalne jest 
stosowanie silnie toksycznych pestycydów w wysokich dawkach, wg FAO jest to w dalszym ciągu 
Dobra Praktyka Rolnicza. Dlatego złe prawodawstwo, które może zagrażać pracownikom 
gospodarstw lub środowisku nie znajduje odzwierciedlenia w koncepcji Dobrej Praktyki Rolniczej wg 
FAO. 
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Jednakże oczekuje się nowych politycznych zaleceń FAO w zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej, gdyż 
właśnie rozpoczął się proces konsultacji istniejących modeli GAP (FAO, 2004). 

Na szczeblu Unii Europejskiej nie określono wymagań Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie 
stosowania pestycydów, ale na jej podstawie oblicza się najwyższe dopuszczalne pozostałości 
(NDP). Ponadto UE wymaga, żeby pestycydy były stosowane w sposób właściwy. ‘Właściwe 
stosowanie’ wg UE, obejmuje zastosowanie GAP (w zakresie Dobrej Praktyki Ochrony Roślin), ale 
UE nie sprecyzowała ani definicji, ani przepisów, aby umożliwić wprowadzenie tych zasad w życie.  

Jak kodeksy GAP mogłyby działać na rzecz ochrony środowiska, pokazuje Dyrektywa Azo-
tanowa 91/676/EEC UE. Dyrektywa ta wymaga, by kraje członkowskie określiły kodeksy 
Dobrej Praktyki Rolniczej dla stosowania nawozów oparte na postanowieniach, określonych 
w Załączniku II. Wymaga również programu wdrażania opracowanych kodeksów. (EC, 
1991a). 

Bardziej precyzyjna definicja Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP), jeżeli chodzi o stosowanie 
pestycydów została określona przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony 
Roślin (EPPO). EPPO jest organizacją międzyrządową utworzoną przez krajowe agencje 
ochrony roślin. GAP wprowadzona przez EPPO nazywa się Dobrą Praktyką Ochrony Roślin 
(GPP) i zawiera ogólne zasady (patrz ramka) jak również szczegółowe wytyczne dla ok. 30 
upraw w Europie i regionie śródziemnomorskim. 
„Wytyczne EPPO w zakresie dobrej praktyki 
ochrony roślin (GPP) są przeznaczone do stoso-
wania przez krajowe instytucje zajmujące się 
ochroną roślin, odpowiedzialne za regulacje w tej 
dziedzinie oraz odpowiednie służby doradcze w 
zakresie stosowania środków ochrony roślin” 
(EPPO, 2000). Dlatego EPPO jest główną 
instytucją mającą wpływ na krajowe wytyczne 
GPP. 

Dla każdej większej uprawy regionu oddziały-
wania EPPO, wytyczne określają metody 
zwalczania zaraz, patogenów i chwastów. Dla 
każdej podano szczegóły odnośnie biologii i rozwoju, opisano właściwe strategie kontroli i 
przytoczono przykłady substancji czynnych, jakie mogą być zastosowane do kontroli 
chemicznej (EPPO, 2000) 

Nie dziwi fakt, że jako organizacja rządowa, EPPO niezbyt krytycznie odnosi się do 
stosowania chemikaliów o ile są one zarejestrowane. EPPO uznaje stosowanie najbardziej 
toksycznych pestycydów i uważa stosowanie herbicydów i regulatorów wzrostu za 
normalne. 

Jednakże, podejście uwzględniające opisywanie zwalczania zaraz, patogenów i chwastów dla 
wszystkich głównych upraw i sugerujące podstawowe strategie niechemiczne stanowi duży potencjał 
dla zmniejszenia stosowania pestycydów. 

 

Ogólne zasady GPP wg EPPO obejmują:
 
1. Czynniki uprawowe i kontrolę płodów 
2. Spektrum lokalnych zaraz i progi dla 

działania 
3. Warunki rejestrowanego stosowania 

środków ochrony roślin 
4. Dobór składników czynnych 
5. Dobór dawkowania 
6. Ilość, czas i częstotliwość zabiegów 
7. Sprzęt i metody stosowania 
8. Biologiczne środki kontroli 
9. Zidentyfikowane skutki uboczne 
10. Odporność 
11. Bezpieczeństwo 
12. Szkolenie i dokumentację 
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Komercyjna Dobra Praktyka Rolnicza 
Rolnicy, przemysł spożywczy i sprzedawcy żywności w krajach członkowskich UE wykazują coraz 
większe zainteresowanie ustaleniem swoich własnych zasad Dobrej Praktyki Rolniczej czy też 
„schematów zapewnienia jakości w gospodarstwie”, oferujących konsumentom bezpieczeństwo 
produktów żywnościowych uprawianych ze zmniejszonym lub minimalnym zastosowaniem 
pestycydów. 

Na przykład Euro-Retailer Produce Working Group (Grupa Robocza Europejskich Detalistów – 
EUREP) opracowała zestaw norm i procedur dla inspekcji i certyfikacji producentów owoców i 
warzyw, postępujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP) EUREP. 

Inicjatywa EUREP/GAP stanowi zestaw dokumentów normatywnych dogodnych do 
przyjęcia w międzynarodowych przepisach certyfikacyjnych. W opracowanie tych 
dokumentów zaangażowani są przedstawiciele z całego świata, reprezentujący wszystkie 
etapy produkcji i obrotu żywnością. Stworzyli oni ambitny protokół, który kieruje uwagę 
producentów na kluczowe zagadnienia, które muszą zostać rozwiązane na poziomie 
gospodarstwa. Dla EUREP, GAP jest „środkiem wprowadzającym praktyki Integrowanej 
Ochrony Roślin (IPM) i Integrowanej Uprawy Roślin (ICM) w ramy komercyjnej produkcji 
rolniczej. Przyjęcie IPM/ICM jest postrzegane przez członków EUREP jako rzecz 
zasadnicza dla ulepszenia i zrównoważenia produkcji rolniczej.” (EUREPGAP, 2001).  

Bezpieczny Schemat Produkcji (APS), brytyjska organizacja marketingowa dla owoców i 
warzyw zrzeszająca ok. 3 600 rolników (ok. 211 000 ha) jest członkiem EUREP GAP i 
oprócz przyjęcia powyższych zasad stworzyła ogólny protokół, podobny do EPPO, 
zawierający wytyczne dla poszczególnych upraw w ramach GAP, obejmujące specjalne 
środki IPM/ICM dla zaraz i chorób (APS, 2003a, 2003b). Jednakże specjalne kodeksy GAP 
dla upraw nie są wymagane przez EUREP (EUREP, 2004) 

Oprócz koncepcji Dobrej Praktyki Rolniczej, istnieje także koncepcja ‘Zwykłej Dobrej 
Praktyki Rolniczej’ (GFP). 

2.2 Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (GFP) 

Termin Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza pojawił się wraz z implementacją rolno-
środowiskowego Rozporządzenia Nr 2078/02EC po reformie MacSharry’ego europejskiej 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 1992 r. 

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza, według EC, ‘obejmuje przestrzeganie norm regulacyjnych 
i dokładanie starań, jakie rozsądny rolnik powinien wypełniać’ (EC, 1998). 

‘…jako minimum, rolnicy powinni respektować ogólne wymagania środowiskowe bez 
specjalnych dopłat. To oznacza, że wszyscy rolnicy powinni obowiązkowo postępować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie stosowania pestycydów, nawozów sztuc-
znych, użytkowania wody oraz w każdym przypadku, gdzie mają zastosowanie przepisy 
oraz wytyczne krajowe i regionalne o dobrej praktyce rolniczej’ (EC, 2000a). 

Rozporządzenie o Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (RDR) z 1999 r. definiuje GFP jako 
‘normę gospodarowania, według której rozsądny rolnik powinien postępować uwzględniając 
położenie w określonym regionie’ (EU, 2002a). 

Te definicje brzmią raczej mętnie, podobnie jak definicja Dobrej Praktyki Rolniczej opracowana przez 
FAO, a w rzeczywistości definiująca ‘bieżącą praktykę rolniczą’. W praktyce, GFP odgrywa istotną 
rolę w europejskiej WPR. Tabela 1 przedstawia możliwe składniki GFP. 
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Tabela 1. Składniki GFP 
Szczebel Podstawa prawna Zwykła, tj. powszechna Dobra Prak-

tyka Rolnicza jako dodatek do 
przepisów 

UE Przepisy UE dot. rolnictwa, żywności (Dyrektywa 
Azotanowa, Dyrektywa o Legalizacji Pestycydów, 
Dyrektywy o Pozostałościach w Żywności, o 
Odpadach, Ramowa Dyrektywa Wodna itp.) 

 

Krajowy Przepisy dotyczące środowiska, rolnictwa, ży-
wności (Ustawy o ochronie roślin, ustawy o 
ochronie wód, ustawy o ochronie przyrody itp.) 

Katalog kryteriów 
Kodeksy Dobrej Praktyki Ochrony 
Roślin, Dobrego Gospodarowania 
Nawozami, Strefy Buforowe) 

Regionalny Dodatkowe przepisy regionalne np. w Krajach 
Federalnych, prowincjach itp.) 

Wytyczne regionalne 

Lokalny Dodatkowe przepisy lokalne (Strefy Ochrony 
Wód, Ochrona Siedlisk, itp.) 

Lokalne definicje (IPM w sadach i 
winnicach, np. w Tyrolu, tereny wy-
żynne, Hamburg, Burgundia itp.) 

Koncepcja Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej jest włączona do ‘drugiego filaru’ WPR - 
Rozporządzenia o Rozwoju Obszarów Wiejskich 1257/1999 (RDR), jak również do 
specjalnych programów pomocy dla rozwoju wsi i rolnictwa (SAPARD) w Rumunii i Bułgarii. 
Służy ona jako poziom odniesienia i podstawa wsparcia w programach rolno-
środowiskowych wg RDR. Kraje członkowskie są zobowiązane do ustanowienia norm 
kontrolnych sprawdzających dostosowanie do GFP w planach rolno-środowiskowych i przy 
wsparciu dla obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Normy te 
muszą być zgodne przynajmniej z obowiązującymi ogólnymi wymaganiami ekologicznymi 
(EU, 1999a). Oznacza to, że programy rolnośrodowiskowe muszą wykraczać poza GFP i 
kraje członkowskie muszą zdefiniować i znormalizować GFP indywidualnie zanim 
rozpoczną realizować program w jakimś regionie. Do obowiązków krajów członkowskich 
należy także kontrola zgodności z ich GFP. Wymagane jest sprawdzenie przynajmniej 5 % 
gospodarstw, które otrzymały wsparcie. 

Nie istnieje jeden dokument przedstawiający przegląd krajowych wymagań GFP i obszarów o 
różnym stopniu przestrzegania GFP w 15+10 krajach UE. Jednakże Niemieckie Federalne Centrum 
Badań Rolniczych (FAL) i Instytut Europejskiej Polityki Ekologicznej (IEEP) zebrały wiele przykładów 
GFP w krajach przystępujących do Unii (patrz ramka). 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich zostanie wzmocniona ok. roku 2005, aby promować zdrowsze 
środowisko, produkcję żywności o wysokiej jakości i dobrostan zwierząt oraz pomagać rolnikom 
w osiągnięciu jakości produkcji zgodnej z normami UE (EC, 2003a). 
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2.3 Zasada współzależności 

Programy rolno-środowiskowe stanowią dobre narzędzie dla osiągnięcia poprawy stanu środowiska 
na poziomie regionu oraz zmiany praktyk poszczególnych rolników, jednak uczestniczą w 
nich tylko bogaci rolnicy. Koncepcja ‘zasady współzależności’ potencjalnie może wpływać 
na praktyki gospodarowania wszystkich rolników otrzymujących dopłaty w ramach WPR. 

W przyszłości dopłaty w ramach WPR dla rolników będą uzależnione od zapewnienia: 
bezpieczeństwa żywności i środowiska, zdrowia zwierząt i roślin oraz norm dobrostanu zwierząt, jak 
również utrzymania całego obszaru gospodarstwa w dobrych warunkach rolniczych i ekologicznych 
(EC, 2003b). Artykuł 3 Rozporządzenia 1783/2003 EC, który wprowadza powszechne zasady 
schematów bezpośredniego wsparcia, stwierdza:  

1. Rolnik otrzymujący dopłaty bezpośrednie powinien respektować wymagania określone 
w Załączniku III, zgodnie z harmonogramem ustalonym w tym Załączniku oraz gwarantować 
dobre warunki rolnicze i ekologiczne ustalone w Artykule 5. 

2. Kompetentne władze krajowe powinny dostarczyć rolnikowi wymagania odnośnie gospo-
darowania oraz zapewnienia dobrych warunków rolniczych i ekologicznych, jakie mają być 
przestrzegane. 

‘Wymagania odnośnie gospodarowania’, określone w Załączniku III odnoszą się do osiemnastu 
Dyrektyw Rady Europy, które dotyczą ochrony środowiska, zapewnienia zdrowia społecznego i 
dobrostanu zwierząt. Na tej liście znajduje się Rozporządzenie Rady 91/414 EC o legalizacji 
pestycydów, ale nie uwzględniono Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60 EC), Dyrektywy o Wodzie 
Pitnej (90/83 EC) i żadnej z dyrektyw ustalających NDP dla pozostałości pestycydów w żywności 
(EC, 2003c). Jednakże zasada współzależności stanowi narzędzie wymuszające. Zapewnia ona, że 
rolnicy będą produkować na ‘dobrym’ to znaczy legalnym poziomie, ale nie wymaga, by rolnicy 
przekraczali ten dobry poziom. 

Interesujące jest, że ‘zasada współzależności’ nie posługuje się terminem ‘Zwykła Dobra Praktyka 
Rolnicza’ dla opisania ‘wymagań odnośnie gospodarowania’, a wydaje się, że nie istnieje oczywisty 
powód dla oddzielania tych terminów. Jednakże minimalne normy GFP wymagają współzależności z 
istniejącymi przepisami jako wymaganiami zasady wzajemnej współzależności. 

Bułgarska GFP dotyczy głównie zanieczyszczenia wód, żyzności gleb i zachowania wyznaczonych 
siedlisk. Niektóre przykłady norm obejmują zakaz składowania lub odprowadzania pestycydów w od-
ległości do 20 metrów od brzegów rzek, strumieni, jezior, zbiorników wodnych lub brzegu morskiego; a 
także zakaz budowy jakichkolwiek pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych lub składowania odchodów 
w odległości mniejszej niż 20 metrów od brzegów rzek, strumieni, jezior, zbiorników wodnych lub brze-
gu morskiego. 

Polska GFP obejmuje 30 wymagań i zobowiązań. Ocenia się, że tylko około 5% polskich rolników 
spełnia obecnie te wymagania (IEEP, 2003). 

Czeska GFP obejmuje: 

• spełnienie przepisów dotyczących zasobów naturalnych 

• unikanie uprawy szerokorzędowych roślin jak kukurydza, buraki i ziemniaki na bardzo stro-
mych zboczach.  

• nie zaorywanie użytków zielonych w strefach wysokiej infiltracji wody i na zboczach. 

• koszenie użytków zielonych na terenach rolniczych przynajmniej raz w roku, a łąk, które 
zwykle kosi się dwa razy w roku (FAL, 2003). 
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2.4 System Integrowanego Gospodarowania (IFS), 
Integrowana  Uprawa Roślin i Integrowana 
Ochrona Roślin (ICM i IPM) 

Integrowana Uprawa Roślin, jak przedstawia Rys. 1, jest integralną częścią Integrowanego 
Systemu Gospodarowania (IFS), podejściem, które obejmuje całe gospodarstwo - 
produkcję zwierzęcą i roślinną. ICM jednakże równa się IFS w przypadkach, gdzie 
gospodarstwa prowadzą tylko produkcję roślinną. W niniejszej broszurze IF, IFS i ICM będą 
używane zamiennie, gdyż skupia się na pestycydach i uprawie roślin. 

Integrowana Ochrona Roślin (IPM) może być integralną częścią ICM. Nie są one z definicji tożsame, 
ponieważ przedmiotem jednej są choroby i szkodniki, podczas gdy druga zajmuje się całością 
uprawy, jednak na szczeblu gospodarstwa różnice mogą zaniknąć. Wymyślna IPM może być bliska 
ICM i prawdopodobnie rolnik, który stosuje ICM będzie również dobrze prowadził ochronę roślin. W 
intensywnych systemach produkcji rolniczej bez częstego płodozmianu, takich jak systemy winnic i 
sadów, ale także w produkcji kwiatów i produkcji szklarniowej IPM odgrywa większą rolę niż ICM. 
Zawężony płodozmian i ograniczona powierzchnia uprawy zmniejszają możliwości Integrowanej 
Uprawy Roślin. 

To oczywiście zależy od definicji i podobnie jak dla GAP i GFP nie istnieje jedna obowiązująca 
definicja ICM i IPM. Bajwa i Kogan (2004) zebrali 29 różnych definicji Integrowanej Ochrony Roślin, 
które pojawiły się tylko w latach 1990–1998. Większość tych definicji ma parę punktów wspólnych, 
skupiających się na kontroli szkodników poprzez zapobieganie im oraz połączenie środków 
biologicznych i chemicznych i/lub technicznych respektując wrażliwość środowiska i wykorzystując 
procesy decyzyjne. Jednakże IPM jest instrumentem kontroli szkodników, podczas gdy ICM jest 
instrumentem bardziej całościowym, który także skupia się na gospodarce substancjami odżywczymi 
i całym agro-ekosystemie. 

Według FAO (2003) Integrowana Ochrona Roślin (IPM) oznacza staranne rozważanie wszystkich 
dostępnych technik kontroli szkodników i w następstwie połączenie odpowiednich środków, co 
ogranicza rozwój populacji oraz utrzymuje stosowanie pestycydów i inne interwencje na poziomie 
ekonomicznie uzasadnionym oraz zmniejsza zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska. IPM 
kładzie nacisk na zdrowotność upraw bez groźby zniszczenia agrosystemów i zachęca do 
stosowania naturalnych mechanizmów kontroli szkodników. 

Istnieje także wiele definicji Integrowanej Uprawy Roślin czy System Integrowanego 
Gospodarowania. Jedne z najlepiej opracowanych i postępowych wytycznych zostały 
przygotowane przez Międzynarodową Organizację na Rzecz Biologicznej i Zintegrowanej 
Kontroli Szkodliwych Zwierząt i Roślin (IOBC). Dla IOBC integrowaną produkcją ‘jest sys-
tem rolnictwa, który wytwarza żywność wysokiej jakości i inne produkty wykorzystując natu-
ralne zasoby i mechanizmy regulacyjne dla zastąpienia środków zanieczyszczających oraz 
zapewnienia zasad rolnictwa zrównoważonego. Kładzie się nacisk na holistyczne podejście 
przyjmując całe gospodarstwo za jednostkę podstawową, z centralną rolą agrosystemów, 
zamkniętym cyklem substancji odżywczych i dobrostanem wszystkich gatunków zwierząt 
hodowlanych. Zasadniczymi składnikami tego podejścia są zachowanie i poprawa żyzności 
gleby oraz zróżnicowane środowisko. Metody biologiczne, techniczne i chemiczne są sta-
rannie wyważone, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, dochodowości oraz 
wymagań społecznych.’ 
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Jednym z głównych celów tej koncepcji jest włączenie zasobów naturalnych i 
mechanizmów regulacyjnych do działań rolniczych dla maksymalnego wyeliminowania 
nakładów pochodzących spoza gospodarstwa. 

W swoich wytycznych dotyczących poszczególnych gatunków upraw IOBC wyraźnie 
zakazuje niektórych zastosowań pestycydów, jak również niektórych klas chemicznych. 
Wytyczne dla produkcji jabłek, na przykład, stwierdzają: ‘Chemiczna sterylizacja gleby jest 
niedozwolona (…). Wybrana odmiana ogrodowa musi zapewniać perspektywę sukcesu 
ekonomicznego przy minimalnym stosowaniu chemikaliów rolniczych. Na przykład nie wolno 
uprawiać odmiany Golden Delicious w miejscach, w których ta odmiana może brunatnieć, 
ani Jonagold w miejscach niekorzystnych dla owoców ze względu na możliwość przebar-
wień i utraty jędrności. Preferuje się odmiany odporne lub tolerujące choroby i/lub zarazy. 
Materiał hodowlany powinien być zdrowy i mieć świadectwo, że jest wolny od wirusów.’ 

„Pozostawianie gołej gleby w sadach jest niedozwolone (…). Tam gdzie to jest możliwe, 
w sadach z zaprowadzonymi uprawami o nadmiernie szybkim wzroście stosowanie herbicy-
dów musi być zabronione (…), … pas wolny od chwastów powinien być utrzymywany za 
pomocą ściółkowania przykrywania powierzchni gleby, lub mechanicznej uprawy. Herbicydy 
dozwolone w Integrowanej Produkcji Owoców (…) mogą być stosowane tylko jako dodatek 
do takich metod kontroli chwastów” (IOBC, 2002). 

Niektóre kraje członkowskie zdefiniowały ICM/IFS opierając się na wymaganiach IOBC, na przykład 
są to Austria, Belgia i Hiszpania. Inne kraje członkowskie, takie jak Niemcy, Francja, Włochy i 
Luksemburg opierają swoją definicję ICM/IFS na definicji wg EISA (Agri CEAS Consulting, 2002). 
EISA jest to Europejska Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Zrównoważonego. Ambitna nazwa, 
ale gdy się spojrzy głębiej okazuje się, że EISA jest przede wszystkim organizacją przedstawicieli 
rolnictwa przemysłowego i przemysłu agrochemicznego. Dlatego Kodeks Rolnictwa Integrowanego 
EISA (EISA, 2001) jest raczej ogólny i odnośnie ochrony upraw nie wychodzi poza Dobrą Praktykę 
Ochrony Roślin EPPO, obecnie wygląda jak kopia niemieckich zaleceń Dobrej Praktyki 
Profesjonalnej Ochrony Roślin (BELF, 1998). A zatem EISA nie wypracowała szczegółowych 
wytycznych dla upraw. 

W 2002 r. dla Komisji Europejskiej została przeprowadzona staranna analiza zasad (schematów) 
ICM obowiązujących w Unii Europejskiej. Analiza rozpatrywała ekologiczny i ekonomiczny wpływ 10 
schematów ICM w porównaniu z systemami konwencjonalnymi. Odnośnie pestycydów można by 
udowodnić zmniejszone wymywanie do wód, jak również zmniejszone stosowanie. Zredukowana 
została zawartość pozostałości pestycydów w glebie, zaobserwowano też pozytywne skutki dla 
bioróżnorodności. Efekt ekonomiczny był trudny do określenia. Zmienne koszty produkcji dzięki 
zmniejszonym nakładom były niższe, ale w niektórych przypadkach inne koszty, mianowicie koszty 
prowadzenia gospodarstwa, wzrosły. Ocena plonów wykazała, że plony z upraw ICM były nieco 
niższe w porównaniu z systemami konwencjonalnymi, ale dalszy rozwój może przynieść plony 
porównywalne do produkcji konwencjonalnej. W przeciwieństwie do rolnictwa ekologicznego dopłata 
premiowa za produkty z certyfikatem ICM jest nieosiągalna i niższe plony nie są rekompensowane. 
ICM może osiągnąć podobną dochodowość jak rolnictwo konwencjonalne, konieczne jest jednak 
przeprowadzenie dalszych badań. 

Zewnętrzne koszty ICM nie były porównywane z kosztami występującymi w rolnictwie 
konwencjonalnym, ale dzięki lepszej efektywności ekologicznej zewnętrzne koszty związane z ICM 
są prawdopodobnie niższe. 
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Poniższa tabela pokazuje, że schematy ICM są/były nieistotne w większości krajów członkowskich. 
Średnia UE 2,7 % (w latach 1995–1998) jest o 0,7 % większa niż średnia obszaru zajętego przez 
uprawy ekologiczne w 1998 r. (Foster i Lampkin, 2000). Jednakże interpretacja tych liczb wymaga 
pewnej ostrożności. Liczby przedstawiają rolników z certyfikatem ICM i wykluczają rolników, którzy 
mogą stosować ICM, ale nie mają certyfikatów. 
 
Tabela 2. Oceny ziemi rolnej objętej komercyjną ICM w krajach członkowskich UE (1995–
1998)1 
 Obszar objęty 

ICM
(hektary)

Całkowita powierzch-
nia użytków rolnych 

(hektary)

ICM w porównaniu 
do powierzchni u-

żytków rolnych
Austria 608.097 3.423.000 17,8 %
Belgia 7.140 1.382.000 0,5 %
Dania 637.100 2.764.000 23,0 %
Finlandia 14.390 2.150.000 0,7 %
Francja 133.000 30.169.000 0,4 %
Niemcy 255.070 17.327.000 1,3 %
Grecja 268 3.465.000 0,0 %
Irlandia 19.187 4.434.000 0,4 %
Włochy 159.381 15.256.000 1,0 %
Luksemburg 127.000 
Holandia 29.970 1.848.000 1,6 %
Portugalia 57.969 3.942.000 1,5 %
Hiszpania 38.507 29.377.000 0,1 %
Szwecja 157.138 3.109.000 5,1 %
Wielka Brytania 1.554.203 15.858.000 9,8 %
UE-15 3.641.420 134.631.000 2,7 %
(Agra CEAS Consulting, 2002) 

Z tabeli wynika, że Austria, Dania i Wielka Brytania są krajami z największym obszarem objętym 
produkcją wg ICM. W Austrii wielkie sady w regionie Południowego Tyrolu mają długą tradycję IPM i 
wsparcie z austriackiego programu rolnośrodowiskowego ÖPUL prowadzi do dalszego wzrostu ICM. 

Wraz z wprowadzeniem rozporządzenia 1257/1999EC obszary objęte ICM 
prawdopodobnie powiększą się w całej Europie, ale nawet, gdy ktoś uważa, że jak dotąd 
średni obszar podwoił się lub potroił, udział procentowy w większości krajów jest ciągle 
bardzo niski. 

3  Rolnictwo ekologiczne  

Podczas gdy koncepcje GAP, GFP, IPM i ICM stanowią pewien sposób ograniczania ryzyka, 
rolnictwo ekologiczne stanowi prawdziwą alternatywę. Od wczesnych lat XX wieku wprowadzane 
były alternatywne metody produkcji rolniczej, głównie w Europie Północnej. Były trzy główne ruchy 
pochodzące z trzech krajów: rolnictwo biodynamiczne pojawiło się w Niemczech, rolnictwo 
organiczne, które miało swój początek w Anglii i rolnictwo biologiczne, które powstało w Szwajcarii. 
Oprócz pewnych różnic, na które kładziono nacisk, wspólną cechą wszystkich tych ruchów jest 
akcentowanie zasadniczego związku między rolnictwem i przyrodą oraz poszanowanie równowagi w 
przyrodzie. Dystansują się one od interwencjonistycznego podejścia do rolnictwa, 
maksymalizującego plony poprzez stosowanie różnych rodzajów produktów syntetycznych (EC, 
2000b). 
                                                 
1 Istnieje wielka różnorodność rozmaitych standardów ICM i te liczby powinny być uważane za orientacyjne. 
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Jednakże rolnictwo ekologiczne2 nie jest rolnictwem beznakładowym, a rolnicy, którzy nie stosują 
produktów syntetycznych nie są przez to rolnikami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne jest 
ponadto systemem gospodarowania opierającym się na wiedzy. Komisja Codex Alimentarius (CAC) 
przy FAO określa: ‘‘Rolnictwo ekologiczne jest holistycznym systemem organizacji produkcji, który 
promuje i zapewnia zdrowie agroekosystemu, obejmujące bioróżnorodność, cykle biologiczne i 
aktywność biologiczną gleby. Kładzie ono nacisk na wzięcie pod uwagę tego, że warunki regionalne 
wymagają systemów przystosowanych lokalnie. Uzyskuje się to przez stosowanie do wypełnienia 
poszczególnych funkcji w systemie metod biologicznych i mechanicznych tam gdzie to jest możliwe, 
unikając materiałów syntetycznych.’ (CAC, 2001). 

Historycznie rzecz biorąc, do lat osiemdziesiątych XX w. rolnictwo ekologiczne odgrywało minimalną 
rolę w Europie. Jednak problemy ekologiczne i skandale żywnościowe pojawiające się w rolnictwie 
konwencjonalnym doprowadziły do wprowadzenia polityki wspierania rolnictwa ekologicznego, 
szczególnie w kontekście problemów rolno-środowiskowych i rozwoju wsi. 

Rolnictwo ekologiczne jest wspierane politycznie, ponieważ jest postrzegane jako przynoszące 
społeczeństwu korzyści ekologiczne i inne, nieopłacone, lub tylko częściowo opłacone w cenie 
żywności. Jest ono także wspierane, jako przemysł w fazie wczesnego rozwoju, który zwiększa 
możliwość wyboru konsumenta. Wsparcie pozwala też tej gałęzi gospodarki rozwinąć się do punktu, 
w którym możliwe jest uzyskanie niezależności i konkurowanie na rynkach, a jednocześnie 
pozytywne przyczynianie się do rozwoju terenów wiejskich. 

Wsparcie finansowe różni się znacząco w różnych krajach. Pomoc dla gospodarstw podejmujących 
przestawianie w 2000 r. wynosiła (średnio) 180 Euro w Niemczech, 440 Euro w Finlandii. Oczekuje 
się, że wraz z dalszym wdrażaniem reformy WPR (Agenda 2000) gospodarstwa ekologiczne 
dostaną większe wsparcie. Według Rozporządzenia o Rozwoju Obszarów Wiejskich (RDR) możliwe 
jest wspieranie rolnictwa ekologicznego dotacjami na różne sposoby w ramach schematów: 
programów rolno-środowiskowych, pomocy inwestycyjnej, pomocy marketingowej, rozwoju 
regionalnego i gospodarstw demonstracyjnych. 

W ostatnich latach rolnictwo ekologiczne w UE rozwinęło się gwałtownie, zajmując ponad 3,24% 
użytków rolnych (4,44 mln ha na 142.348 gospodarstw) na koniec 2001 r. (IFOAM, 2003). 

Podczas gdy większość krajów miało okresy gwałtownego wzrostu, po których następowała 
konsolidacja, ogólny wzrost w Europie był stosunkowo stały, 20–25 % na rok, z Niemcami i krajami 
Europy Środkowej i Wschodniej jako centrum wzrostu. Na podstawie historycznego tempa wzrostu, 
można liczyć, że rolnictwo ekologiczne ok. 2010 r. będzie stanowić 10–20 % europejskiego 
rolnictwa, w zależności od rozwoju gospodarczego, marketingu, prawodawstwa i polityki 
ekologicznej, które stworzyły podstawy do niedawnego wzrostu, szczególnie od połowy lat 
dziewięćdziesiątych (Lampkin, 2002). 

Poniższy wykres pokazuje udział procentowy użytków rolnych pod uprawą ekologiczną w 29 krajach 
Europy według badań z lutego 2003 r. (IFOAM, 2003). 

 

                                                 
2 W niniejszej broszurze termin rolnictwo ekologiczne jest używany dla określenia rolnictwa organicznego, biody-

namicznego i biologicznego. 
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Obszar Europy pod uprawą ekologiczną w procentach całkowitego obszar rolnego
 

Wykres 1. Obszar pod uprawą ekologiczną w krajach Europy w 2003 r. (IFOAM, 2003) 
 

Wykres pokazuje, że występują duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. W Lichtensteinie i 
Austrii rolnictwo ekologiczne przekracza 10%, podczas gdy w większości krajów rolnictwo 
ekologiczne w dalszym ciągu nie osiąga 2%. 

Aby uzyskać status rolnika ekologicznego, a zatem i premię, rolnik musi uzyskać certyfikat zgodnie z 
normami szczegółowymi. Do początku lat dziewięćdziesiątych prywatne organizacje ustanowiły 
normy dla produkcji ekologicznej, inspekcji i certyfikacji. Od tego czasu te zadania podjęły rządy. 

W Unii Europejskiej produkcję ekologiczną określa rozporządzenie 2092/91EEC (EC, 1991), a 
ekologicznie wytworzoną żywność – rozporządzenie 1804/99EEC. 

Na szczeblu światowym wspólną międzynarodową podstawę dla rządów określa Komisja Codex 
Alimentarius (CAC). Jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych, która definiuje normy i 
akredytuje na całym świecie jednostki certyfikujące jest Międzynarodowa Federacja Ruchów 
Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM), międzynarodowa organizacja parasolowa dla organizacji 
zajmujących się rolnictwem ekologicznym. IFOAM zrzesza ok. 750 członków z ok. 100 krajów. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie standardów IFOAM, wytycznych CAC i Regulacji Unii 
Europejskiej. 
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Tabela 3. Porównanie różnych standardów ekologicznych 
Pozycja Podstawowe standardy 

IFOAM 2002 (Część 
‘Norm IFOAM dla pro-
dukcji i przetwórstwa 
ekologicznego’) 

Wytyczne ekologiczne 
Codex Alimentarius 
1999/2001 

Rozporządzenia UE 
2092/91 (i Poprawki) 
oraz 1804/99 dla żyw-
ności wytwarzanej eko-
logicznie 

Zakres Żywność i towary nie-
żywnościowe - w tym 
ryby, tekstylia (nowy 
projekt) itp. 

Głównie żywność Żywność i towary nie-
żywnościowe 

Przestawianie Gospodarstwo lub jed-
nostka rolna, minimum 
1 rok przed zbiorami, 
byliny 2 lata 

Gospodarstwo lub jed-
nostka rolna, minimum 2 
lata przed zbiorami, byli-
ny 3 lata 

Gospodarstwo lub jed-
nostka rolna, minimum 2 
lata przed zbiorami, byli-
ny 3 lata 

Nawożenie Porównywalnie podobna 
lista, wyraźne listy kryte-
riów dla nowo wprowad-
zanych środków 

Porównywalnie podobne 
listy, wyłączając nawóz 
z ferm przemysłowych 

Porównywalne listy, tylko 
nawóz z rolnict-
wa ekstensywnego 

Ochrona roślin Podobna lista Podobna lista Podobna lista 
Produkty GMO Wykluczone Wykluczone Wykluczone 
Chów zwierząt Raczej szczegółowe, 

wprowadzone jako ramy 
dla organizacji krajowych 

Bardziej rozwinięte jako 
ramy dla instytucji krajo-
wych 

Bardzo szczegółowa 
regulacja, szczególnie 
jeżeli chodzi 
o drobiarstwo 

Przetwórstwo Wypracowano listy kryte-
riów dla nowych do-
datków i środków dla 
przetwórstwa, szcze-
gółowe listy 

Lista kryteriów bardziej 
rozwinięta, lista dla pro-
duktów zwierzęcych 
bardzo restryktywna 

Kryteria słabo rozwinięte, 
brak jeszcze listy dla 
produktów zwierzęcych 

Etykietowanie Dopuszczalna etykieta po 
drugim roku 
przestawiania. Produkty 
mieszane z udziałem 
produktów 
ekologicznych: >95% - 
pełne etykietowanie; 70% 
- uwzględnione na 
etykiecie; <70% tylko 
przy liście składników 

Dopuszczalna etykieta po 
drugim roku 
przestawiania. Produkty 
mieszane z udziałem 
produktów 
ekologicznych: >95 % - 
pełne etykietowanie; 
<70% - oznaczone tylko 
przy liście składników, 
dopuszczone na 
poziomie krajowym 

Dopuszczalna etykieta po 
drugim roku 
przestawiania. Produkty 
mieszane z udziałem 
produktów 
ekologicznych: >95 % - 
pełne etykietowanie; 
<70% - tylko przy liście 
składników 

(Źródło: IFOAM, 2003) 
 

Tabela pokazuje, że nie ma tak wielkich różnic pomiędzy tymi trzema zbiorami norm. 

Stosowanie pestycydów jest, poza pewnymi wyjątkami, zakazane. W większości upraw 
ekologicznych pestycydy nie są stosowane w ogóle, szeroko stosowany płodozmian i odporne 
odmiany czynią pestycydy zbytecznymi. W uprawach wieloletnich, takich jak owoce i winorośle, 
rolnicy w dalszym ciągu są uzależnieni od związków miedzi do kontroli grzybów, co, z powodu ich 
wysokiej toksyczności dla organizmów wodnych i ich akumulacji w glebie, jest problemem dla 
środowiska. Jednakże, od 2002 r. stosowanie miedzi w Unii Europejskiej zostało ograniczone do 8 
kg na ha i rok do 31.12.05 r., a potem do 6 kg na ha i rok. 

 

4  W kierunku redukcji zużycia pestycydów 
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Poprzednie rozdziały niniejszej broszury opisują koncepcje, które przyczyniają się do zmniejszenia 
negatywnych skutków ubocznych rolnictwa konwencjonalnego oraz rolnictwo ekologiczne jako 
alternatywny system produkcji. Celem następnych rozdziałów jest ukazanie problemów związanych 
ze stosowaniem pestycydów, szczególnie w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej, oraz 
koniecznych kroków w kierunku redukcji 
stosowania pestycydów. 

Redukcja zużycia pestycydów oznacza redukcję 
niepomyślnych skutków, zagrożeń oraz 
potencjalnego ryzyka związanego z ich 
stosowaniem. Oznacza także zmniejszenie 
poziomu zależności od chemii rolnej. Rolnicy w 
Europie Zachodniej stają się coraz bardziej 
uzależnieni od pestycydów i często narzekają, że 
nie są w stanie wyhodować niektórych produktów 
bez pestycydów. Zmniejszenie zużycia 
pestycydów powinno także zmierzać do 
rozluźnienia tego łańcucha zależności. 

Zmniejszenie ryzyka czy uzależnienia nie 
koniecznie osiągnie się zmniejszając ilość (EC, 
1999b). Związki miedzi na przykład, są stosowane 
w wysokich dawkach do zwalczania grzybów, ale 
nie odgrywają żadnej roli jako pozostałości w 
żywności i są uważane za nietoksyczne dla 
zdrowia ludzkiego. Jeżeli gospodarz przejdzie ze 
stosowania związków miedzi na syntetyczne 
fungicydy, takie jak ditiokarbaminiany, zmniejszy 
dawkę, ale ryzyko wzrośnie. Ditiokarbaminiany, 
szczególnie pestycydy grupy Maneb, są 
najczęściej wykrywane w żywności (EC, 2001a, 
2002b) i uważa się, że mogą mieć działanie rakotwórcze (U.S.EPA, 2000). 

W Danii celem jest zmniejszenie częstości zabiegów (TF), czyli liczby zastosowań w przepisanej 
dawce, podczas gdy w Szwecji i Holandii celem jest zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i/lub 
zdrowia ludzkiego. Poniższa ramka pokazuje cele oraz osiągnięcia w redukowaniu zużycia 
pestycydów w czterech krajach europejskich. Wyniki pokazują, że w tych czterech krajach redukcja 
zużycia pestycydów stosowana była z sukcesem przez wiele lat (PAN Europe, 2003a). 

Dlaczego ograniczenie stosowania 
pestycydów jest konieczne? 
 
‘Obserwujemy setki, jeżeli nie tysiące 
związków chemicznych stworzonych 
przez człowieka, włącznie z pestycydami, 
które uporczywie trwają w środowisku i 
akumulują się z upływem czasu, a my 
dopiero teraz zaczynamy rozumieć ich 
szkodliwość dla naszego zdrowia. Ekspo-
zycja na małe ilości kompleksów sub-
stancji zanieczyszczających w powietrzu, 
wodzie, żywności, innych produktach kon-
sumpcyjnych i budynkach może się 
przyczyniać w znacznym stopniu do 
astmy, alergii, niektórych rodzajów raka, 
neurotoksyczności i osłabienia odporności 
organizmu. (…) Ponadto słabo rozumiemy 
skutki małych ilości substancji zaniec-
zyszczających, które akumulują się w 
naszych organizmach (często nazywane 
efektem ‘koktajlu’). Ponadto niektóre z 
naszych istniejących norm zostały usta-
nowione dla ‘średniego’ dorosłego, nie 
biorąc pod uwagę potrzeby ochrony 
szczególnie wrażliwych grup społec-
zeństwa, takich jak dzieci i ludzie starsi. 
Sytuacja wymaga, byśmy zaczęli na nowo 
przywiązywać wagę do zdrowia środo-
wiskowego.’ 
(EC, 2001b)
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Kraj Okres Zmniejszenie zamierzone Zmniejszenie osiągnięte 
Dania 1987–1997 50% zużycia/ilość substancji ak-

tywnej (ai) 
50% TF (do 1,34) 
(baza:1981–1985) 

47% zużycia/ilość ai 
8% TF (do 2,45) 

 2000–2002 TF mniej niż 2,0 TF 2,04 (59% zużycia/ilość ai 
 2004–2009 TF = 1,7  
Szwecja 1986–1990 50% zużycia/ilość ai 

 (baza: 1981–1985) 
49% zużycia/ilość ai 

 1991–1996 75% zużycia/ilość ai 64% zużycia/ilość ai 
 1997–2001 Nie wyznaczono celu, jednak dą-

żyć się będzie do dalszego 
zmniejszania zagrożeń wyrażo-
nych wskaźnikami dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego 

63% wskaźnik zagrożenia dla 
środowiska (2000) 
77% wskaźnik zagrożenia dla 
ludzkiego zdrowia (2000) 

Holandia 1990/91–2000 50% zużycia/ilość ai 
 (baza: 1984–1988) 

43% zużycia/ilość ai 

 2004–2010 75% redukcja zagrożeń w 2005 r. 
i 95% do 2010, wyrażone wskaź-
nikiem ładunku wprowadzanego 
do środowiska 
(baza: 1988) 

 

Norwegia 1985–1996 Redukcja aż do bezpiecznego 
poziomu 

54% zmniejszenie stosowania 

 1998–2002 25 % zmniejszenie zagrożenia Norweskie wskaźniki zagroże-
nia wykazały zmniejszenie o 33 
i 37% zagrożenia odpowiednio 
dla środowiska i zdrowia 

 2004–2008 w 
przygotowaniu 

  

 

4.1 Złe praktyki w gospodarce pestycydami w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej 

Zużycie pestycydów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej jest uważane za bardzo niskie w 
porównaniu z krajami Europy Zachodniej, zatem można by argumentować, że zmniejszenie 
stosowania pestycydów nie jest problemem w tym regionie. Nie jest to prawda. 

Statystyki pokazujące średnie krajowe nie przedstawiają prawdziwego obrazu. Są tu zarówno 
obszary o bardzo niskim zużyciu, jak i wysokim. W Polsce zachodniej średnie zużycie pestycydów 
wynosi około 6 kg/ha, jest to o 2,2 kg/ha powyżej średniej krajów piętnastki UE (Eurostat, 2002), w 
południowej Polsce zużycie pestycydów wynosi ok. 1,5 kg/ha. Różnice pomiędzy obszarami o niskiej 
i wysokiej intensywności stosowania pestycydów w większości krajów nie są uwypuklane. Dane 
odnośnie stosowania pestycydów nie są pewne. Ponadto, nielegalny import i stosowanie 
niezarejestrowanych pestycydów stanowi główny problem w Bułgarii, Rumunii i na Ukrainie, nie jest 
to też objęte oficjalnymi statystykami. 

Prawdą jest, że wielu rolników nie stosuje pestycydów w ogóle, ponieważ ich na nie nie stać, ale 
rolnicy, którzy stosują środki ochrony roślin, nie obchodzą się z nimi właściwie. Raport sporządzony 
dla Projektu dla Regionu Dunajskiego UNDP/GEF rozpatrywał zużycie pestycydów w 11 
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wschodnioeuropejskich krajach Regionu Dunajskiego3 i stwierdził wiele ‘złych praktyk 
w postępowaniu z pestycydami’ w tym regionie (GFA, Terra/Avalon, 2003a).  

• Niekontrolowany i nielegalny handel pestycydami prowadzący do stosowania 
pestycydów zakazanych (np. DDT) jest problemem w wielu krajach, chociaż jest to 
temat drażliwy i trudny do zweryfikowania. Niezwykle istotny jest fakt, że niektóre 
kraje, w których brakuje skutecznego systemu kontroli pestycydów (np. na Ukrainie) 
zdobyły reputację ‘rynku dumpingowego’ na produkty przeterminowane i nielegalne. 

• Złe składowanie pestycydów, włącznie z magazynami starych pestycydów, jest w 
dalszym ciągu problemem w wielu krajach. Na Ukrainie zmagazynowanych jest ok. 
20 000 ton przeterminowanych pestycydów, często w złych warunkach, stwarzając 
poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i środowiska (np. wycieki do wód 
gruntowych). W Bułgarii 35 % magazynów pestycydów jest w złym stanie. 
W Mołdawii jakieś 6 000 ton przeterminowanych pestycydów jest składowanych 
w magazynach w dawnych sowchozach i kołchozach, w tym także w pojedynczych 
magazynach zawierających do 4 ton. 

• Stosowanie pestycydów w nadmiarze w stosunku do zalecanych dawek – 
w szczególności, stale stwierdza się nadmierne stosowanie herbicydu atrazyny 
w uprawach kukurydzy (2–3 razy więcej niż wynosi dawka zalecana). W wielu 
wypadkach nadmierne stosowanie jest spowodowane brakiem wiedzy/szkoleń, skąd 
wynika przekonanie, że to zwiększy skuteczność działania pestycydów. 

• Nielegalne stosowanie pestycydów na uprawach, dla których nie są one 
zarejestrowane (np. stosowanie Lindanu na warzywa) zaobserwowano jako 
powszechny problem w większości krajów. 

• Czyszczenie urządzeń i aparatów zraszających z nie zużytych pestycydów, 
zbiorników pestycydów i zbiorników urządzeń zraszających w pobliżu lub nawet 
w samych zbiornikach wodnych, takich jak rzeki i stawy. 

• Zraszanie przylegających powierzchni z powodu użytkowania starego, 
wyeksploatowanego sprzętu (większość sprzętu zraszającego, użytkowanego 
w regionie ma obecnie ponad 15 lat), plus uboga wiedza i brak szkoleń operatorów 
(np. spryskiwanie w warunkach wietrznej pogody). 

• Brak wiedzy i/lub nie przestrzeganie obowiązującej strefy ochronnej dla wód 
powierzchniowych i innych obszarów chronionych. 

• Nie przestrzeganie okresów stosowania pestycydów z powodu słabej wiedzy braku 
szkoleń dla rolników prowadzi do nieefektywnego stosowania i zwiększonego ryzyka 
zanieczyszczeń. 

Powyższe przykłady wskazują wyraźnie, że stosowanie pestycydów w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej wiąże się z licznymi poważnymi problemami, którymi należy się 
zająć. Ponadto zbliżająca się akcesja z UE najprawdopodobniej doprowadzi do 
intensyfikacji rolnictwa, a zatem do zwiększenia stosowania pestycydów. 

                                                 
3 Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Bułga-

ria, Rumunia, Mołdawia i Ukraina. 
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4.2 Najlepsza Praktyka Rolnicza (BAP) 

Koncepcja Najlepszej Praktyki Rolniczej (BAP) została pierwotnie przedstawiona przedstawicielom 
jedenastu krajów naddunajskich, reprezentujących kraje Europy Środkowej i Wschodniej, podczas 
warsztatów UNDP/GEF w Zagrzebiu w październiku 2003r. (GFA Terra/Avalon 2003b). Celem kon-
cepcji ‘najlepszej praktyki rolniczej’ w Projekcie dla Regionu Dunajskiego było wspieranie nowej 
polityki kontroli zanieczyszczeń rolniczych w krajach leżących nad środkowym i dolnym Dunajem, jak 
również zachęcenie do dostosowania się do istniejących i tworzonych krajowych przepisów prawa, 
które będą promować większą integrację kontroli zanieczyszczeń w codziennym zarządzaniu upra-
wami, hodowlą zwierząt i gospodarstwem. Dlatego koncepcja BAP jest, podobnie jak GAP i GFP, 
koncepcją opanowania niepomyślnych skutków i zagrożeń powodowanych przez rolnictwo konwenc-
jonalne. Istnieje jednak wiele różnic. Po pierwsze, jak wskazuje nazwa, Najlepsza Praktyka Rolnicza 
wychodzi poza Zwykłą Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Rolniczą, które często rozumiane 
są jako ‘bieżąca polityka rolnicza’. Po drugie, podczas gdy koncepcje GAP i GFP skupiają się na 
zasadach, regulacjach i zaleceniach, BAP skupia się na hierarchii działań. Koncepcja BAP powinna 
być postrzegana jako przechodzenie krok po kroku od ‘złych praktyk’ do ‘dobrych praktyk’ i do ‘naj-
lepszych praktyk’ w lokalnym kontekście rolniczym, ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. 
Tabela 4 przedstawia przykład, gdzie koncepcja BAP porusza stosowanie pestycydów np. ochronę 
roślin i gdzie Zła, Dobra i Najlepsza Praktyka są podzielone na 3 strefy, tzw. poziomy. Strefa nie-
bieska jest poziomem GAP i GFP. Jednym z głównych priorytetów w krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej powinno być przejście wszystkich rolników ze strefy czerwonej, przedstawiającej złe 
praktyki rolnicze, do strefy niebieskiej. Wydaje się mało realne, że wszyscy rolnicy przejdą do strefy 
zielonej, przedstawiającej najlepsze praktyki rolnicze. Nadzór gospodarstw domowych podjęty w 
stadiach przygotowawczych Projektu Kontroli Zanieczyszczeń Rolniczych dla Rumunii, finansowa-
nego przez GEF, ujawnił olbrzymią ignorancję odnośnie pojęć takich jak ‘zanieczyszczenie’ czy ‘śro-
dowisko’, wynikającą głównie z faktu, że większość ludności na obszarze objętym projektem jest w 
wieku zaawansowanym i nie posiada wykształcenia (GFA Terra/Avalon 2002). Taka sytuacja może 
być powszechna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, więc gdyby rolnicy zdecydowali się na 
wdrażanie GAP/GFP, byłoby to wielkie osiągnięcie i być może w ich rozumieniu - najlepsza praktyka. 
Z drugiej strony są tu też dobrze wykształceni rolnicy, prowadzący gospodarstwa komercyjne, którzy 
mogliby jak najbardziej przejść na poziom zielony. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, Najlepsza 
Praktyka Rolnicza może zmieniać się znacznie w zależności od: 

• kontekstu agronomicznego, ekologicznego i społeczno ekonomicznego w którym 
działają rolnicy 

• dostępności właściwych instrumentów polityki dla zachęcenie rolników do 
przesunięcia się wyżej w hierarchii 

• dostępności odpowiedniej wiedzy i innych zasobów technicznych do przesunięcia 
rolników wyżej w hierarchii. 

Następny rozdział będzie się zajmował właściwymi instrumentami polityki dla zachę-
cania rolników do przechodzenia z jednego poziomu na następny, jak również wy-
maganiami prawnymi na szczeblu krajowym. 
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Tabela 4. Ilustracja Złej, Dobrej i Najlepszej Praktyki Ochrony Roślin, koniecznej interwencji 
politycznej i przykładów odnośnych narzędzi polityki 
  Typowe praktyki 

gospodarowania (np. 
gospodarka pestycy-
dami) 

Konieczna inter-
wencja polityczna 

Przykłady odpo-
wiednich narzędzi 
polityki 

     
“Strefa Zielona – 
Najlepsza Praktyka 
Ochrony Roślin” 
Wyższy poziom prak-
tyki zarządzania 
środowiskiem, który 
przynosi większe 
korzyści ekologiczne 
ale zwykle przy 
większych “kosztach’ 
ponoszonych przez 
rolnika 

 Zmiana na Integrowaną 
Uprawę Roślin (ICM) 
Przygotowanie planu 
redukcji stosowania 
pestycydów 
Inwestowanie w nowe 
urządzenia magazyno-
we i zraszacze ze 
zmniejszonym 
rozpryskiwaniem na 
boki 

 
 
 
Zachęty do wychod-
zenia poza poziom 
minimalny praktyki 
gospodarowania 
pestycydami 

Dopłaty rolno-
środowiskowe 
Granty kapitałowe 
na lepsze technolo-
gie.  
Premie za jakość 
produktów itp. 
Narzędzia decyzyj-
ne. 

     
“Strefa Niebieska – 
Dobra Praktyka Och-
rony Roślin” 
Minimalny poziom 
praktyki zarządzania 
środowiskiem, której 
podjęcia oczekuje się 
od ‘rozsądnego’ 
rolnika, jako części 
“zwykłego” zarządza-
nia gospodarstwem, 
bez jakichkolwiek 
form kompensac-
ji/pomocy finansowej. 
Musi obejmować 
poszanowanie pra-
wodawstwa ekolo-
gicznego, postępo-
wania zgodnie 
z zaleceniami odpo-
wiednich służb do-
radczych, brania pod 
uwagę postępu nau-
kowego i techniczne-
go itp. 

Zwiększenie kom-
pleksowości wy-
magające więcej 
informacji, więks-
zych umiejętności 
administracyjnych, 
lepszej technologii 
itp. i często więks-
zych kosztów 
ponoszonych przez 
rolnika 

Postępowanie wg in-
strukcji na etykietach 
pestycydów.  
Czyszczenie zbiorników 
i spryskiwaczy na zras-
zanym polu. 
Stosowanie re-
jestrowanych 
i właściwych pestycy-
dów. 
Stosowanie po-
prawnych dawek 
i częstotliwości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Właściwe inter-
wencje dla pro-
mowania minimal-
nego poziomu zar-
ządzania śro-
dowiskiem 

Służby doradcze 
związane 
z postępowymi 
i prawidłowo finan-
sowanymi pro-
gramami R&D 

Techniki rozszerza-
nia specjalizacji np. 
“lokalne grupy zar-
ządzania” 

Narzędzia pode-
jmowania decyzji. 

“Zasada współ-
zależności” 
z rządowym wspier-
aniem dopłatami 

     
“Strefa Czerwona – 
Zła Praktyka Ochrony 
Roślin” 
Nieakceptowalne 
praktyki zarządzania 
prawnie zakazane 

 Czyszczenie urządzeń 
spryskujących blisko 
powierzchni wód 
“Dzikie” pozbywanie się 
nieużytych pestycydów i 
pojemników. 
Kupowanie i stosowanie 
pestycydów niere-
jestrowanych 

 
 
Zniechęcanie do 
nieprzestrzegania 
minimalnego 
poziomu zarządza-
nia środowiskiem 

Prawodawstwo – 
ulepszone - 
wprowadzanie 
w życie 
Kodeksy Dobrej 
Praktyki Ochrony 
Roślin 
Kary finansowe 
i inne sankcje 
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4.3 Od złego do dobrego 

W rozdziale 4.1 zestawiono listę ‘złych praktyk’ stosowania pestycydów w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Istnieje wiele instrumentów dla skłonienia rolników do zmiany ich praktyk. Pewną opcją 
są bodźce negatywne, np. kary pieniężne, ale one nie będą właściwym środkiem dla rolników 
egzystujących na granicy ubóstwa. Bodźce pozytywne, towarzyszące programom rolno-
środowiskowym wymagają dobrego gospodarowania jako podstawy, dopłaty bezpośrednie 
wymagają również zgodności z przepisami. Zasada współzależności i fundusze RDR są jedynymi 
użytecznymi dla rolników UE - oraz dla rolników, którzy już uzyskali wsparcie i muszą się obawiać 
jego utraty, gdyby postępowali w sposób nielegalny. Zasada współzależności i fundusze RDR są 
jedynymi użytecznymi narzędziami dla odwodzenia rolników od ‘złych praktyk’, jeżeli starają się oni 
uzyskać wsparcie WPR. 

Jednakże na szczeblu krajowym istnieje wiele instrumentów politycznych, koniecznych do przejścia 
od złych praktyk do dobrych: 

Kontrola stosowania i dystrybucji pestycydów – rządy państw muszą dążyć do powstrzymania 
nielegalnego handlu pestycydami. Celnicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie nielegalnego 
handlu pestycydami. 

Prawo musi umożliwiać władzom nakładanie wysokich grzywien na sprzedawców nielegalnych 
pestycydów. 

Służby doradcze i rolnicy muszą mieć dostęp do informacji o niebezpieczeństwach związanych ze 
stosowaniem nielegalnych pestycydów, często bez etykiet, a zatem zalecane jest upublicznienie tych 
informacji. Rolnicy powinni otrzymywać proste i zrozumiałe informacje na temat niebezpieczeństw 
towarzyszących nielegalnemu i niewłaściwemu stosowaniu pestycydów. 

Sklepy detaliczne, służby doradcze i inne instytucje pracujące z rolnikami mogłyby spełniać rolę 
dystrybutorów materiałów informacyjnych. 

Rozwijanie i promocja GAP/GFP i Kodeksów Dobrej Praktyki Ochrony Roślin – rządy państw 
muszą kontynuować rozwijanie i promowanie kodeksów GAP/GFP oraz Kodeksów Dobrej Praktyki 
Ochrony Roślin. Dobra Praktyka Ochrony Roślin musi stać się sprawdzalnym standardem w ramach 
GFP, dopłaty na rozwój wsi dla rolników powinny być udzielane tylko wtedy, gdy rolnicy mogą 
udowodnić swoje dobre praktyki. 

Licencje dla rolników – rolnicy, którzy stosują pestycydy powinni posiadać licencję. Aby otrzymać i 
utrzymać licencję rolnicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w zakresie: 

• bezpiecznego postępowania ze środkami ochrony roślin i wyposażeniem 
zraszającym (czyszczenie, bezpieczne odległości) 

• usuwania niezużytych pestycydów i pojemników 
• prowadzenia rejestrów zabiegów 

Licencje powinny być ważne przez 3 lata. Jeżeli rolnicy potrafią dowieść, że odbyli 48-godzinny kurs 
na temat ICM, środków zapobiegawczych i alternatyw niechemicznych w ciągu tych trzech lat, 
licencja będzie przedłużona. Zakup pestycydów bez licencji powinien być niemożliwy. 

Wymiana starego sprzętu zraszającego – powinny być udostępniane rządowe fundusze na 
zastąpienie starego wyposażenia zraszającego nowoczesnym sprzętem. 
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Licencjonowanie i kontrola aparatury zraszającej – należy opracować i wdrażać przepisy o 
licencjonowaniu i kontroli wyposażenia zraszającego. 

System usuwania pestycydów i pojemników – powinny istnieć prawne wymagania dla 
dystrybutorów i sprzedawców detalicznych przyjmowania z powrotem nie zużytych pestycydów i 
pustych pojemników. Nie zużyte pestycydy i puste pojemniki powinny być poddane recyklingowi w 
sposób przyjazny dla środowiska. Należy zwiększyć odpowiedzialność przemysłu. 

4.4 Od dobrego do najlepszego 

Jest wiele instrumentów, z pomocą których rolnicy mogą przechodzić od dobrych do najlepszych 
praktyk rolniczych. Są to: szkolenia rolników i doradców, programy rolno-środowiskowe finansowane 
w ramach WPR, ale także organizowane prywatnie systemy zabezpieczania jakości z wysokimi 
wymaganiami. Dokładna definicja i wdrażanie ICM, wysoki poziom wyszkolenia służb doradczych 
oraz promocja rolnictwa niskonakładowego i wolnego od pestycydów powinny należeć do norm 
Najlepszej Praktyki Rolniczej. 

Badania oraz wdrażanie norm Integrowanej Uprawy Roślin (ICM) i Integrowanej Ochrony 
Roślin – rządy powinny wspierać badania, aby zdefiniować normy ICM i IPM dla głównych upraw, w 
szczególności kukurydzy, pszenicy, winogron, owoców i warzyw, tak aby promować minimalne 
stosowanie pestycydów. Metody stosowane w rolnictwie ekologicznym wymagają przeglądu dla 
wprowadzenia ich w rolnictwie konwencjonalnym. 

Ochrona roślin jest bardzo specyficzna w zależności od gatunku upraw i regionu. Poniższe wytyczne 
dla norm ICM stanowią ramy dla ochrony środowiska i rolnictwa zrównoważonego na szczeblu 
gospodarstwa. Władze państwowe, doradcy, naukowcy i rolnicy muszą wypełnić te ramy, aby 
określić normy dla upraw polowych, winogron, owoców i warzyw. Normy ICM powinny unikać 
chemicznej ochrony roślin. 

Normy ICM dla upraw muszą obejmować: 

• szczegółowy opis (cykl życiowy, siedliska, zwyczaje, czas występowania, sprzyjające 
warunki) głównych zaraz, chorób i chwastów, specyficznych dla regionów oraz ich 
naturalnych wrogów 

• diagnozę możliwości zwalczania głównych zaraz, chorób i chwastów specyficznych 
dla regionów oraz ich naturalnych wrogów (pułapki świetlne, żółte pułapki, kolorowe 
lepy itp.) 

• wielkości progów ekonomicznych  
• możliwe środki prewencyjne, podstawowe strategie (zmniejszenie płodności, uprawa, 

opóźniony wysiew itp.) 
• biologiczne środki kontroli (wspieranie i/lub wprowadzanie przyjaznych owadów, 

stosowanie pestycydów biologicznych) 
• chemiczne środki kontroli, jeżeli są konieczne 
• wykorzystanie czasu, stosowanie odpowiednich częstości i wyposażenia 
• środki do kierowania odpornością. 

Standardy ICM muszą być dostępne dla wszystkich rolników i muszą być regularnie aktualizowane. 
Spełnianie standardów ICM mogłoby być warunkiem schematów subsydiowania dla rolników. 

Licencja doradcy – podobnie jak od rolników, od doradców również powinno się wymagać licencji z 
ważnością określoną na 3 lata. Ponadto, aby otrzymać licencję, oprócz szkolenia na temat 
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bezpiecznego postępowania z pestycydami i konserwacji wyposażenia do ich stosowania, doradcy 
powinni odbywać specjalne szkolenia w zakresie ICM/IPM oraz praktycznych środków prewencji i 
redukcji stosowania pestycydów. Od doradców powinno się wymagać regularnego aktualizowania 
ich wiedzy dla przedłużenia licencji. 

Dla członków UE ustanowienie służb doradczych będzie obowiązkowe od 2007 r. (EC, 2003d). 

Promocja rolnictwa niskonakładowego i wolnego od pestycydów – Fundusze powinny być dostępne: 

• dla rolników w okresie przestawiania na metody rolnictwa ekologicznego 
• dla rolników, którzy przekształcają ziemię orną w trwałe użytki zielone, szczególnie 

na obszarach ekologicznie wrażliwych. 
 

4.5 Od konwencjonalnego do ekologicznego 

Przestawienie z rolnictwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną doprowadzi do na-
jwiększej redukcji zagrożeń związanych ze stosowaniem pestycydów. Większość upraw 
ekologicznych jest prowadzona bez jakiegokolwiek stosowania pestycydów, a pestycydy 
dopuszczalne w rolnictwie ekologicznym należą do najmniej toksycznych substancji stoso-
wanych w rolnictwie. Jedynym wyjątkiem są związki miedzi, które są toksyczne dla organiz-
mów wodnych i zmniejszają żyzność gleby, dlatego stosowane dawki są obecnie ogranic-
zone do 8 kg na ha, na rok. 

Wykres 2 pokazuje, że w niektórych kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej - 
najbardziej zauważalnie w Republice 
Czeskiej, Słowacji, Estonii i na Węgrzech - 
obszar pod uprawą ekologiczną osiągnął 
podobny lub większy procent jak w wielu 
krajach zachodnioeuropejskich. Kraje takie 
jak Polska i Ukraina mają mały procent 
ziemi rolnej pod uprawą ekologiczną, ale 
ze względu na całkowitą powierzchnię są 
one na 20 pozycji w Europie. W Bułgarii i 
Chorwacji rolnictwo ekologiczne jak dotąd 
nie odgrywa żadnej roli. (IFOAM, 2003). 

Niskie zużycie, a zatem słabe uzależnienie 
wielu rolników od agrochemikaliów w kra-
jach Europy Środkowej i Wschodniej 
stanowi wielką szansę dla rolnictwa eko-
logicznego. Niższe koszty pracy także są 
korzystne we współzawodnictwie z 
zachodnią produkcją ekologiczną. 

Prawie wszystkie kraje przystępujące do UE w pełni wprowadziły regulacje o rolnictwie ekologicznym 
i ustanowiły organizacje certyfikujące i etykiety. Dzięki wsparciu finansowemu, szczególnie z 
funduszy RDR, w następnych latach można oczekiwać dalszego wzrostu sektora ekologicznego w 
krajach przystępujących do UE. 

W latach 2004 - 2006 na rozwój wsi w nowych krajach członkowskich przeznaczone bedzie 5,76 
miliardów Euro (patrz wykres 2). Te pieniądze powinny być użyte na wzmocnienie sektora 
ekologicznego. 

Korzyści z rolnictwa ekologicznego dla rozwoju 
wsi 
 
Rolnictwo ekologiczne i rolnictwo integrowane 
przedstawiają również realne możliwości na wielu 
poziomach, przyczyniając się do ożywienia gospo-
darki wiejskiej poprzez rozwój zrównoważony. W 
rzeczywistości wraz ze wzrostem sektora ekologic-
znego możliwości powstawania nowych miejsc 
pracy w rolnictwie, przetwórstwie i związanych z 
nimi służbach są już oczywiste. Tak samo jak dla 
środowiska, te systemy rolnicze mogą przynieść 
znaczne korzyści zarówno dla gospodarki jak i 
spójności społecznej terenów wiejskich. Dostępność 
wsparcia finansowego i innych bodźców dla rol-
ników przestawiających się  na produkcję ekologic-
zną jest w dalszym ciągu ukierunkowana na wzrost 
sektora i wspieranie przedsiębiorczości wśród pro-
ducentów żywności.  
(EU, DG Agriculture Website) 
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Fundusze RDR mogą być użyte na inwestycje w przetwórstwie/marketingu oraz marketingu 
produktów rolnych o wysokiej jakości (EC 2003e). 

Wg doniesień oba sektory są 
najsłabsze w krajach Europy 
Wschodniej, lecz także w krajach 
Europy Zachodniej. 

Aby zadowolić konsumentów, musi być 
dostępny szeroki wachlarz żywności 
dobrej jakości oraz żywności 
przetworzonej. Urządzenia do 
przetwórstwa żywności muszą 
odpowiadać normom higienicznym dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 
i zadowolenia konsumentów. 
Większość rolników ekologicznych w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
sprzedaje świeże produkty na rynek 
lokalny. Eksport, w tych krajach, za wyjątkiem Węgier, odgrywa minimalną rolę. Aby uzyskać dostęp 
do rynków zagranicznych konieczne są badania marketingowe, programowanie produkcji i nowe 
wyposażenie dla przetwórstwa. Konieczne są też kampanie informacyjne dla stabilizacji i ekspansji 
rynku wewnętrznego. 

Producenci potrzebują więcej informacji i szkoleń - wiele uczelni rolniczych nie oferuje szkoleń z 
dziedziny rolnictwa ekologicznego, a państwowe służby doradcze nie mają potrzebnej mocy, aby 
doradzać rolnikom, którzy chcą przejść na rolnictwo ekologiczne. 

 

Wykres 2. Budżet dla rozwoju terenów wiejskich w 
nowych krajach członkowskich 2004-2006 (EC, 

2004)
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5  Wymagania na szczeblu Unii Europejskiej 

W ostatnich rozdziałach dokonano przeglądu koniecznych zmian w polityce i wymagań od rządów 
państw, które powinny zostać spełnione, jednak w rzeczywistości polityka Brukseli odgrywa 
najważniejszą rolę. Organizacje pozarządowe powinny zwrócić się do Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji Europejskiej w sprawie zmian. 

Istnieje dyrektywa o legalizacji pestycydów i dyrektywy regulujące sprawy pozostałości pestycydów, 
ale jak dotąd nie ma żadnej regulacji odnośnie stosowania pestycydów. Aby wypełnić tę lukę PAN 
Europe sugerowała w 2002 r. tekst takiej dyrektywy. 

W tekście PAN Europe domaga się prawnego zmniejszenia częstości stosowania pestycydów 
(częstość zabiegów) o 25 % w ciągu 5 lat i o 50 % w ciągu 10 lat. W szczególności PAN Europe 
domaga się ujęcia w prawie europejskim następujących kluczowych elementów: 

• Obowiązkowe plany redukcji dla wszystkich krajów członkowskich z określeniem 
celów i harmonogramów redukcji zużycia i zwiększenia udziału ziemi zajętej przez 
rolnictwo ekologiczne, z uwzględnieniem redukcji zużycia mierzonej wskaźnikiem 
częstości zabiegów i zwiększenia ziemi zajętej przez rolnictwo ekologiczne, w ciągu 
10 lat od roku bazowego w każdym kraju członkowskim. 

• Obowiązkowe dla całej Wspólnoty cele i harmonogramy dla osiągnięcia redukcji 
zużycia pestycydów, początkowo mierzonej częstością zabiegów. 

• Krajowe plany działań, określające jak każde państwo członkowskie będzie osiągać 
stopniową redukcję zużycia pestycydów zgodnie z celami i harmonogramami 
Dyrektywy, a w szczególności na obszarach pod zarządem władz publicznych i na 
użytkach rolnych. 

• Narodowe badania dla określenia wykonalności i konsekwencji różnych scenariuszy 
postępującej redukcji lub rezygnacji ze stosowania chemikaliów w ochronie roślin 
oraz jako bazy dla krajów członkowskich do określenia jak one powinny osiągać 
obowiązkowe cele. 

• Ogólnoeuropejskie i krajowe środki do zmniejszenia uzależnienia od chemikaliów w 
ochronie roślin, obejmujące obowiązkowe stosowanie integrowanej ochrony roślin 
(IPM) w sytuacjach nierolniczych, integrowanej uprawy roślin (ICM) na całej 
uprawianej ziemi nie objętej rolnictwem ekologicznym. Te środki powinny zawierać 
rozszerzone wsparcie finansowe dla badań i rozszerzenia praktyki kontroli zaraz, 
minimalizujące i, jeżeli to możliwe, eliminujące stosowanie pestycydów oraz dla 
konwersji do rolnictwa ekologicznego i rolnictwa niskonakładowego. 

• Integrowana Ochrona Roślin (IPM) i Integrowana Uprawa Roślin (ICM), (których 
normy muszą być dokładnie określone przez wszystkie kraje członkowskie) jako 
minimum dla wszystkich nierolniczych i rolniczych zastosowań pestycydów. Zasada 
współzależności i ICM powinny być warunkiem dla dopłat w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej (WPR).Prawdopodobnie systemy ICM zmniejszą wymywanie 
pestycydów i wpływ pestycydów na gleby, będą też wywierać pozytywny wpływ na 
różnorodność gatunków nieuprawnych włącznie z makrofauną. Jeżeli ICM 
spowoduje niewielkie zmniejszenie plonów, zmniejszone koszty mogą jednak 
doprowadzić do większej dochodowości. 

• WPR powinna zapewnić, by małe i średnie gospodarstwa zmniejszając stosowanie 
pestycydów nie stanęły wobec zmniejszenia dochodów. WPR powinna także udzielić 
większego wsparcia dla przedsięwzięć rolno-środowiskowych, szczególnie dla 
rolników ekologicznych. 
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• Pełny dostęp do informacji na temat pestycydów utrzymywany przez władze, 
obejmujący informacje wspierające szczególne decyzje regulacyjne w określonym 
czasie dla uzyskania odpowiedzi od społeczeństwa. 

• Rewizja Dyrektywy 91/414/EC musi zapewnić, by składniki czynne pestycydów, 
w tym trwałe, bioakumulatywne, CMRs (rakotwórcze albo mutagenne lub toksyczne 
dla układu reprodukcji) lub EDs (blokujące receptory hormonów) zostały wykluczone 
z handlu i stosowania. 

• Pestycydy sklasyfikowane w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/EC jako 
substancje w najwyższym stopniu niebezpieczne powinny być usunięte 
z Załącznika I do Dyrektywy 91/414/EC. 

• Obowiązkowe szkolenia i certyfikacja dystrybutorów i profesjonalnych użytkowników  
pestycydów, w tym rolników, zgodnie z minimalnymi standardami Wspólnoty. 

• Obowiązkowe wymagania techniczne i regularne inspekcje stosowania pestycydów. 
• Wyposażenie i urządzenia magazynowe. 
• Skoordynowany monitoring i zbieranie danych o wpływie pestycydów na ludzkie 

zdrowie i środowisko, w tym długotrwałe programy badawcze. 
• Skoordynowane systemy zbierania informacji na temat produkcji, importu, eksportu, 

sprzedaży dystrybucji i stosowania pestycydów, w tym utrzymywanie zapisów o 
zabiegach i sprawozdawczość odnośnie wszystkich zastosowań pestycydów. 

• Zakazy aplikowania pestycydów przy użyciu samolotów oraz strefy ochronne dla 
pestycydów. 

• Dostęp do informacji i publiczne uczestnictwo  w podejmowaniu decyzji 
regulacyjnych odnośnie pestycydów na szczeblu europejskim i krajowym. 
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