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1. Nadzór nad zdrowiem roślin 

1.1 Kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych 

i przedmiotów 

1.1.1 Rejestracja ogólna występowania niekwarantannowych organizmów 

szkodliwych i sygnalizacja ich zwalczania  

Rejestracja występowania organizmów niekwarantannowych w 2014 roku prowadzona 

była, wzorem lat poprzednich, w oparciu o wykaz upraw ważnych gospodarczo, ustalony 

dla poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Zakres obserwowanych agrofagów był uzależniony od 

struktury upraw na terenie danego powiatu. Dane pozyskane z obserwacji wprowadzano do 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie. 

Inspektorzy komórek organizacyjnych WIORiN Poznań przeprowadzili w 2014 r. na 

terenie województwa wielkopolskiego 6961 obserwacji występowania organizmów 

niekwarantannowych (w 2013 r. – 7175). 

Wykres 1.1 Liczba kontroli występowania organizmów niekwarantannowych przeprowadzonych 

w 2014 r. przez poszczególne komórki organizacyjne WIORiN w Poznaniu 

 

Na podstawie zebranych danych sygnalizowano pojaw chorób i szkodników 

w poszczególnych uprawach oraz potrzebę przeprowadzenia odpowiednich zabiegów 

ochrony roślin. W 2014 r. wzorem lat poprzednich komunikaty sygnalizacyjne 

przekazywano przede wszystkim poprzez łącza internetowe. W przypadku stwierdzenia 

wystąpienia warunków pogodowych sprzyjających pojawowi danego agrofaga, a także po 

zauważeniu pierwszych symptomów pojawu szkodnika gospodarczo ważnego lub 
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choroby, inspektor komórki organizacyjnej pobierał z bazy Internetowego Systemu 

Sygnalizacji Agrofagów odpowiedni komunikat sygnalizacyjny, następnie umieszczał 

go na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w zakładce swojego powiatu. Informacje o sposobach i terminach zwalczania 

poszczególnych organizmów szkodliwych były dostępne pod adresem 

www.piorin.gov.pl/sygn/start.php. Z tego sposobu przekazu informacji korzystają od kilku 

lat producenci rolni, urzędy administracji samorządowej wszystkich szczebli, Wielkopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a także firmy zaprawiające i prowadzące obrót 

materiałem siewnym oraz środkami ochrony roślin. Dodatkowo od 2012 r. na platformie 

cyfrowego urzędu funkcjonuje usługa świadczona dla podmiotów, polegająca na 

możliwości powiadamia przez e:mail o występującym zagrożeniu chorobami 

i szkodnikami, dla których prowadzone są obserwacje. Powiadomienia dotyczą wyłącznie 

zagrożenia występującego w powiatach Wielkopolski. Usługa jest darmowa. 

Zainteresowany producent może ją uruchomić zakładając konto na stronie http://cu-

wiorinpoznan.madkom.pl/ oraz wybrać powiat, z którego chce otrzymywać informacje. 

Komunikaty sygnalizacyjne wywieszane były także w siedzibach komórek 

organizacyjnych Inspekcji, gdzie zainteresowani producenci mogli zapoznać się z ich 

treścią. Przekazywano je także przy okazji przeprowadzania w gospodarstwach kontroli 

zdrowotności uprawianych roślin lub w trakcie szkoleń prowadzonych przez inspektorów 

na terenie wszystkich powiatów.  

Opublikowane komunikaty dotyczyły łącznie 71 (w 2013 r. – 94) tematów, w tym: 

zwalczania organizmów w uprawach rolniczych – 26 (w 2013 r. – 49), sadowniczych – 24 

(w 2013 r. – 27), warzywniczych – 21 (w 2013 r. – 17), innych – 0 (w 2013 r. – 1). 

1.1.2 Ocena szkodliwości niekwarantannowych organizmów szkodliwych, objętych 

w 2014 r. rejestracją szczegółową, na terenie komórek organizacyjnych podległych 

Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

Większość szkodników i chorób roślin wystąpiło w 2014 r. na poziomie zbliżonym do roku 

2013 r.  

W celu oceny szkodliwości i prognozowania występowania agrofagów w kolejnym sezonie 

wegetacyjnym, we wszystkich komórkach organizacyjnych prowadzono na uprawach ważnych 

gospodarczo rejestrację szczegółową. Do celów rejestracji w każdym powiecie wybierano 

3 miejscowości i w każdej z nich obserwowano po 2 plantacje (tj. łącznie 6 plantacji 

w powiecie). Obserwacje przeprowadzano w tych samych fazach rozwojowych roślin, kierując 
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się przyjętą skalą BBCH. Jako uprawy ważne gospodarczo przyjęto takie, których areał był 

największy na terenie danego powiatu. W trakcie przeprowadzanych obserwacji określano 

głównie procent porażenia tj. ilość roślin opanowanych, porażonych lub uszkodzonych przez 

agrofaga w stosunku do ogólnej ilości roślin obserwowanych. Ocenę szkodliwości agrofagów, 

objętych w 2014 r. rejestracją szczegółową, na terenie działania Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przedstawia tabela 1.1.  

Tabela 1.1 Ocena szkodliwości agrofagów, objętych w 2014 r. rejestracją szczegółową, na terenie działania 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

ROŚLINY: NAZWA AGROFAGA – ROŚLINA UPRAWNA 
RODZAJ  

USZKODZEŃ 
[%] 

ZBOŻOWE 

Mączniak prawdziwy zbóż – jęczmień jary porażonych źdźbeł 2 

Mączniak prawdziwy zbóż - pszenica ozima * porażonych źdźbeł 11 

Rdza brunatna pszenicy - pszenica ozima * porażonych źdźbeł 5 

Septorioza plew pszenicy - pszenica ozima * porażonych kłosów 3 

Fuzarioza - pszenica ozima * porażonych kłosów 3 

Zgorzel podstawy źdźbła pszenicy - pszenica ozima * porażonych źdźbeł 3 

Łamliwość podstawy źdźbła - pszenica ozima * porażonych źdźbeł 5 

Mszyca czeremchowo-zbożowa - pszenica ozima * porażonych źdźbeł 2 

Mszyca zbożowa – jęczmień jary opanowanych źdźbeł 2 

Mszyca zbożowa - pszenica ozima * opanowanych źdźbeł 2 

Skrzypionki – jęczmień jary uszkodzonych źdźbeł 1 

Skrzypionki - pszenica ozima * uszkodzonych źdźbeł 6 

Ploniarka zbożówka - kukurydza uszkodzonych roślin 2 

Omacnica prosowianka - kukurydza uszkodzonych roślin 3 

OKOPOWE 

Zaraza ziemniaka - ziemniak porażonych roślin 10 

Stonka ziemniaczana - ziemniak uszkodzonych roślin 4 

Chwościk buraka - burak cukrowy* porażonych roślin 14 

Mszyca trzmielinowo-burakowa - burak cukrowy* opanowanych roślin 1 

Śmietka ćwiklanka - burak cukrowy*  uszkodzonych roślin 1 

PRZEMYSŁOWE 

Sucha zgnilizna kapustnych - rzepak ozimy* porażonych roślin 5 

Słodyszek rzepakowy - rzepak ozimy* uszkodzonych pąków 4 

Chowacz czterozębny - rzepak ozimy* uszkodzonych roślin 3 

Chowacz brukwiaczek - rzepak ozimy* uszkodzonych roślin 2 

Chowacz podobnik - rzepak ozimy* uszkodzonych łuszczyn 3 

Pryszczarek kapustnik - rzepak ozimy* uszkodzonych łuszczyn 3 

WARZYWNE 
Zaraza ziemniaka - pomidor porażonych owoców 4 

Mączniak rzekomy cebuli - cebula porażonych roślin 16 

SADOWNICZE 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych - czereśnia / wiśnia porażonych owoców 3/7 

Nasionnica trześniówka – czereśnia / wiśnia uszkodzonych owoców 2/1 

Parch jabłoni - jabłoń porażonych owoców 6 

Owocówka jabłkóweczka - jabłoń uszkodzonych owoców 3 

Owocnica jabłoniowa - jabłoń uszkodzonych zawiązków 4 

Owocówka śliwkóweczka - śliwa uszkodzonych owoców 3 

Owocnice śliwowe - śliwa uszkodzonych zawiązków 5 

Szara pleśń - truskawka porażonych owoców 4 
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1.1.3 Kontrola występowania kwarantannowych organizmów szkodliwych  

– zwalczanych z urzędu  

Na terenie całego województwa wielkopolskiego w 2014 r. inspektorzy skontrolowali 

2462 miejsca produkcji (w 2013 r. – 2889), w których przeprowadzili 10038 (w 2013 r. – 

11052) kontroli zdrowotności roślin produktów roślinnych i przedmiotów pod kątem 

występowania organizmów kwarantannowych tj. takich, które muszą być zwalczane 

z urzędu, ale na koszt ich posiadacza – wykres 1.2. i 1.3. Do tych organizmów należały 

między innymi: Anophlophora chinensis, Apple proliferation phythoplasma, 

Bursaphenchus xylophilus, Chrysanthemum stunt viroid, Clavibacter michiganesis 

ssp. michiganensis, Clavibacter michiganesis ssp. sepedonicus, Ditylenchus dipsaci, 

Ditylenchus destructor, Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita, Epitrix 

tuberis, Erwinia amylovora, Gibberella circinata, Globodera rostochiensis, Meloidogyne 

chitwoodi, Meloidogyne fallax, Pepino mosaic virus, Popilia japonica, Phytophthora 

fragariae v. fragariae, Phytophthora ramorum, Plum pox virus, Potato spindle tuber 

viroid, Ralstonia solancearum, Synchytrium endobioticum, Xanthomonas campestris 

pv. phaseoli, Xanthomonas campestris pv. versicatoria i szereg innych. 

Wykres 1.2 Liczba kontroli zdrowotności pod kątem występowania organizmów kwarantannowych 

przeprowadzonych w 2014 r. przez poszczególne komórki organizacyjne WIORiN 

w Poznaniu 
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Wykres 1.3 Liczba skontrolowanych miejsc produkcji pod kątem występowania organizmów 

kwarantannowych przeprowadzonych w 2014 r. przez poszczególne komórki 

organizacyjne WIORiN w Poznaniu 

 

Liczba kontroli zdrowotności przeprowadzonych w poszczególnych powiatach zależała 

od wielkości powiatu oraz ilości upraw dużego ryzyka fitosanitarnego. Najwięcej kontroli 

zdrowotności przeprowadzono w zakresie poszukiwania występowania następujących 

organizmów kwarantannowych (w nawiasie podana liczba określająca miejsca produkcji, 

w których je skontrolowano): 

Ralstonia solanacearum – 2869 (1783), 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – 2803 (1751), 

Bursaphelenchus xylophilus – 1963 (182), 

Epitrix cucumeris – 1674 (1231) 

Epitrix similaris – 1674 (1231) 

Epitrix subcrinita – 1674 (1231) 

Epitrix tuberis – 1674 (1231) 

Synchytrium endobioticum –1265 (559), 

Globodera rostochiensis - 1234 (479), 

Globodera pallida - 1234 (473)  

Anoplophora glabripennis – 1098 (184), 

Anoplophora chinensis – 1081 (199),  

Quadrospidiotus perniciosus – 823 (180),  

Melampsora medusae – 822 (86), 

Erwinia amylovora – 811 (168), 

Phytophthora ramorum – 701 (178), 
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Potato spindle tuber viroid – 644 (299), 

Gibberella circinata – 612 (127), 

Plum pox virus – 591 (101), 

Meloidogyne chitwoodi – 501 (162), 

Meloidogyne fallax – 496 (160),  

Popilia japonica – 377 (67),  

Monilinia fructicola – 373 (99) 

Apple proliferation mycoplasm – 284 (96) 

Ditylenchys destructor – 284 (148),  

Aprocot chlorotic leafroll mycoplasm – 250 (66), 

Ditylenchus dipsaci – 95 (36). 

W trakcie 10038 (w 2013 r. - 11052) inspekcji inspektorzy skontrolowali w 2014 r. 

5076,347 ha plantacji (w 2013 r. – 10264,542), 59126,291 t (w 2013 r. – 50 275,041), 

188986845 szt. (w 2013 r. – 130921322) i 251851,953 m
3 

(w 2013 r. –
 
143321,64) roślin, 

produktów roślinnych oraz przedmiotów pochodzenia roślinnego. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli zdrowotności i wykonanych analiz 

laboratoryjnych w 2014 r. na terenie Wielkopolski stwierdzono 26 (w 2013 r. – 32) ognisk 

występowania organizmów kwarantannowych, w 25 miejscach produkcji.  

Podobnie, jak w latach poprzednich najczęściej była wykrywana bakteria Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka), podczas gdy inne 

organizmy identyfikowano sporadycznie. W sumie zidentyfikowano wykrycie 5 rodzajów 

organizmów kwarantannowych (w 2013 – 8) w następujących ogniskach: 

- 17 ognisk (w 2013 r. – 14) występowania bakterii Clavibacter michiganensis 

ssp. sepedonicus w 17 miejscach produkcji,  

- 5 ognisk (w 2013 r. – 4) występowania nicienia Globodera rostochiensis (mątwika 

ziemniaczanego) w 5 miejscach produkcji, 

- 2 ogniska (w 2013 r. - 5) występowania bakterii Xanthomonas campestris 

pv. phaseoli (ostra bakterioza fasoli) w 2 miejscach produkcji, 

- 1 ognisko (w 2013 r. - 3) występowania Plum pox virus, powodującego szarkę śliw 

w 1 miejscu produkcji, 

- 1 ognisko występowania Tomato spotted wilt virus w 1 miejscu produkcji. 

W 2013 r. nie stwierdzono występowania tego organizmu. 

Wykrycie organizmów kwarantannowych skutkuje wydaniem przez Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu decyzji 
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administracyjnych, które nakazują producentom i posiadaczom odpowiednie postępowanie 

z porażonym materiałem, a także w wyznaczonych tymi decyzjami strefach. W zależności 

od wykrytych organizmów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyznacza się 

odpowiednie strefy, na różne okresy ich trwania. W okresach tych muszą być 

przestrzegane określone zakazy i nakazy ustalone w decyzjach administracyjnych. 

W sumie w 2014 r. w sprawach związanych ze zwalczaniem organizmów 

kwarantannowych wydano 117 decyzji administracyjnych (w tym również wygaszające 

oraz znoszące obowiązki w porażonych miejscach produkcji) (w 2013 r. – 364). Oprócz 

decyzji z roku 2014 nakładających obowiązki na producentów, inspektorzy musieli także 

skontrolować realizację nakazów i zakazów orzeczonych w 251 decyzjach wydanych 

w sprawie zwalczania organizmów kwarantannowych przed 2014 r., a obowiązujących 

jeszcze w 2014 r. W gospodarstwach, na które w drodze decyzji administracyjnych zostały 

nałożone jakiekolwiek obowiązki, w 2014 r. przeprowadzono łącznie 305 kontroli, w tym 

17 dotyczyło decyzji wydanych w 2014 r. i 288 decyzji wydanych przed rokiem 2014, 

a wymagających jeszcze nadzoru Inspekcji. Kontrole polegały na sprawdzeniu czy 

zobowiązani realizowali nałożone na nich obowiązki. 

Z chwilą wykrycia organizmów kwarantannowych Inspekcja wszczyna postępowania 

wyjaśniające, mające na celu ustalenie źródła porażenia. W 2014 r. przeprowadzono 

438 takich kontroli wyjaśniających. 

1.2  Rejestracja przedsiębiorców oraz paszportowanie roślin, 

produktów roślinnych i przedmiotów 

Kontrole zdrowotności roślin przeprowadza się przede wszystkim u zarejestrowanych 

przedsiębiorców. Wymóg rejestracji dotyczy producentów roślin dużego ryzyka fitosanitarnego, 

będących żywicielami organizmów kwarantannowych. Rejestr przedsiębiorców jest dynamiczny, 

w roku 2014 rejestrowano nowych przedsiębiorców, ale przede wszystkim wyrejestrowywano 

wcześniej wpisanych, którzy rezygnowali z prowadzenia upraw wymagających rejestracji. 

Na koniec roku 2014 w Wielkopolsce było zarejestrowanych ogółem 8836 podmiotów (w 2013 r. – 

9156), w tym z rolą fitosanitarną tj. uprawiających, obracających roślinami dużego ryzyka 

fitosanitarnego – 7379 (w 2013 r. – 7761). Wśród zarejestrowanych z rolą fitosanitarną znajduje 

się: 6698 producentów – rolników i ogrodników (w 2013 r. – 7097), 167 importerów (w 2013 r. – 

168), 687 dystrybutorów (w 2013 r. – 663). Zmniejszenie liczby zarejestrowanych producentów 

wynika szczególnie z rezygnacji wielu rolników z uprawy ziemniaka. Tendencja ta utrzymuje się 

od kilku lat. Zestawienie liczby przedsiębiorców zarejestrowanych z rolą fitosanitarną 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych WIORiN w Poznaniu przedstawia wykres 1.4 
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Wykres 1.4 Zestawienie liczby przedsiębiorców zarejestrowanych z rolą fitosanitarną 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych WIORiN w Poznaniu – stan na koniec 

2014 r. 

 

W 2014 r. inspektorzy przeprowadzili 6875 kontroli dokumentów (w 2013 r. – 7844) 

u 6627 podmiotów zarejestrowanych z rolą fitosanitarną (w 2013 r. – 8815). Łącznie 

w Wielkopolsce skontrolowano 83% podmiotów (w 2013 r. – 85%) tj. o 2,0% mniej, niż 

w 2013 r. (patrz wykres 1.5). 

Wykres 1.5 Zestawienie kontroli zarejestrowanych przedsiębiorców z rolą fitosanitarną przez 

poszczególne komórki organizacyjne WIORiN w Poznaniu w 2014 r. 

 
 

Rośliny uprawiane przez zarejestrowane podmioty mogą znajdować się w obrocie 

ze specjalnym oznakowaniem tj. z paszportami lub innymi oznakowaniami - etykietami. Paszporty 

wydaje Inspekcja, inne oznakowanie obowiązujące dla ziemniaków konsumpcyjnych sporządza 

sam producent. Zakres roślin wymagających paszportowania określony jest w załączniku nr 5 do 
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Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie 

zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. 46, 

poz. 272 ze zm.) oraz inne szczegółowe rozporządzenia dotyczące wybranych organizmów 

kwarantannowych np. Anoplophora chinensis, Bursaphelenchus xylophilus, Phytophthora 

ramorum. W roku 2014 wydano w województwie wielkopolskim 278452 szt. paszportów 

roślin tj. o 22755 szt. mniej niż w roku 2013 (301207 szt.), z czego: 124438 szt. tj. o 30932 

mniej niż w 2013 r. (155370 szt.) dla sadzeniaków ziemniaka, 41335 szt. (w 2013 r. – 

51025) stanowiły paszporty wydane dla kwalifikowanych roślin sadowniczych, 112679 

szt. (w 2013 r. – 94711) dla pozostałych roślin wymagających paszportowania. W tej grupie 

znajduje się m. in. ozdobny materiał szkółkarski, sadowniczy materiał szkółkarski kategorii CAC, 

cebulki kwiatowe, cebula dymka oraz niektóre nasiona. Zestawienie liczby paszportów roślin 

wydanych przez poszczególne komórki organizacyjne WIORiN w Poznaniu przedstawia wykres 

1.6. Zróżnicowanie liczby wydanych paszportów wynika z nierównomiernego rozmieszczenia 

w Wielkopolsce upraw wymagających takich dokumentów. Zmniejszona liczba wydanych 

paszportów dotyczy:  

- kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, co wynika z tendencji odchodzenia 

producentów od urzędowej certyfikacji i produkowania w przeważającej ilości materiału 

kategorii CAC, 

- sadzeniaków ziemniaka, co wynika ze zmniejszającego się areału upraw na terenie 

Wielkopolski, 

- pozostałych roślin, co wynika ze zmniejszonego popytu na te produkty na rynku.  

Wykres 1.6 Zestawienie liczby paszportów roślin wydanych dla producentów w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych WIORiN w Poznaniu – stan na koniec 2014 r. 
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Obowiązek rejestracji i oznakowywania ziemniaków innych niż sadzeniaki sprawdzano 

w trakcie kontroli obrotu ziemniakami, wyprodukowanymi w Polsce. W sumie w 2014 r. 

przeprowadzono 1039 (w 2013 r. – 1149) takich kontroli. Obejmowały one producentów, 

dystrybutorów, giełdy, targowiska, supermarkety, sklepy. Oprócz kontroli obrotu ziemniaków 

inspektorzy sprawowali nadzór nad przemieszczaniem innych roślin, produktów roślinnych 

podlegających regulacjom fitosanitarnym. Nadzorowano również przemieszczanie roślin, 

produktów roślinnych wyprodukowanych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

W sumie przeprowadzono 63 takich kontroli. Wykryte nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 

mandatów karnych lub opłat sanacyjnych (punkt 7 sprawozdania). 

1.3  Obrót międzynarodowy roślinami, produktami roślinnymi 

i przedmiotami 

1.3.1 Kontrola towarów eksportowanych z Polski 

W 2014 roku w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wydano ogółem 2356 świadectw fitosanitarnych 

(w 2013 r. – 2089), w tym: 2294 (w 2013 r. – 2070) dla eksportu i 62 (w 2013 r. – 19) dla 

reeksportu. Zestawienie ogólnej liczby świadectw fitosanitarnych wydanych 

w poszczególnych komórkach organizacyjnych WIORiN w Poznaniu przedstawia 

wykres 1.7. 

Wykres 1.7 Zestawienie liczby świadectw fitosanitarnych wydanych w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych WIORiN w Poznaniu - stan na koniec 2014 r. 
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Oznacza to dalszy, w stosunku do lat poprzednich, wzrost liczby świadectw, w tym w stosunku 

do 2013 r. o ok. 12,14 %. Uruchomiono nowe kierunki eksportu do takich krajów jak: Bangladesz, 

Egipt, Ekwador, Irak, Jemen, Jordania, Kamerun, Malediwy, Mauritius, Mauretania, Nikaragua, 

Oman oraz Wenezuela. Wśród nowych krajów najwięcej towarów wyeksportowano do Egiptu 

(464,154 t). Ponad 50% eksportu do tego kraju stanowiły jabłka (266,634 t) poza tym 

eksportowano tytoń i mączkę ziemniaczaną. Na kolejnych pozycjach znajdowały się: Wenezuela 

(140 t), Jemen (45,0 t), Nikaragua (42,0 t), Bangladesz (21 t) oraz Mauretania (19,3 t). 

Przedmiotem eksportu do tych krajów była mączka ziemniaczana oraz jabłka (Egipt i Mauretania). 

Eksport do pozostałych nowych krajów był znikomy, a wysyłano tam głównie herbaty, pieczarki 

oraz drewno. Wśród stałych odbiorców towarów z Wielkopolski obserwuje się dalszy wzrost 

eksportu z wyjątkiem takich kierunków, jak: Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, 

Japonia, Kazachstan, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Macedonia, Mołdawia oraz Zjednoczone 

Emiraty Arabskie. Największy wzrost odnotowano w przypadku eksportu do Białorusi (materiał 

rozmnożeniowy w tym nasiona, owoce i warzywa świeże), USA (nasiona kwiatów) oraz Kanady 

(mączka ziemniaczana). 

Rok 2014 był czwartym z rzędu, w którym obserwowano zwiększone zainteresowanie 

eksporterów towarami pochodzącymi z Wielkopolski: w 2011 r. - 126 podmiotów, w 2012 r. – 145, 

w 2013 r. – 166, a w 2014 - 206. 

Na terenie Wielkopolski w 2014 r. wystawiono świadectwa fitosanitarne dla 

eksportu następujących ilości materiału rozmnożeniowego: 

Tabela 1.2 Procentowy wzrost/spadek wielkości eksportu materiałów rozmnożeniowych z terenu 

Wielkopolski w 2014 r. w stosunku do 2013 r.  

Przedmiot eksportu 
Eksport 

2013 r. 

Eksport 

2014 r. 

wzrost/spadek eksportu w 2014 r. 

w stosunku do 2013 r. (%) 

Nasiona (t) 280,366 288,161 + 2,8 % 

Sadzonki (szt.) 1633962 685066 - 58 % 

Podkładki (szt.) 570000 500000 - 12 % 

Bulwy (szt.) 20140 41812 + 107,6 % 

Cebule (szt.) 86127 115754 + 34,4 % 

Kłącza (szt.) 3676 6185 + 68 % 

Z grupy materiałów konsumpcyjnych i przemysłowych wystawiono świadectwa fitosanitarne 

dla eksportu łącznie na 221065,895 t (w 2013 r. - 35541,204 t), 6513202 szt. (w 2013 r. - 7339291 

szt.) i 5378,707 m
3
 (w 2013 r. - 2810,604 m

3
)

 
różnych produktów. Reeksport w 2014 r. dotyczył 

806,358 t (w 2013 r. - 65,217 t) głównie ziemniaków konsumpcyjnych i jabłek. 

Większa liczba wystawionych w 2014 r. świadectw fitosanitarnych w stosunku do poprzednich 

lat oraz rosnąca liczba podmiotów eksportujących przełożyła się również na wzrost eksportu. 

Jedynie w przypadku eksportu materiału rozmnożeniowego zaobserwowano spadek. Sprzedaż tych 
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produktów przesunęła się na rynek krajowy i rynki innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

1.3.2 Główne asortymenty i kierunki eksportu 

Odbiorcami określonych produktów były następujące kraje:  

 sadzonek roślin – Białoruś, Federacja Rosyjska, Japonia, Kanada, Norwegia, Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Ukraina, 

 nasion – Albania, Białoruś, Chile, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, 

Tanzania, Turcja, Ukraina,  

 bulw, cebul oraz kłączy – Białoruś,  

 owoców świeżych – Algieria, Białoruś, Egipt, Federacja Rosyjska, Kazachstan, 

Libia, Mauretania, Norwegia, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 

 owoców mrożonych – Izrael, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 

 warzyw świeżych – Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina; 

 warzyw mrożonych – Nowa Zelandia, Uzbekistan; 

 suszu warzyw, owoców, przypraw, herbat – Angola, Bahrain, Białoruś, Brazylia, 

Chile, Chińska Republika Lubowa, Federacja Rosyjska, Filipiny, Hong-Kong, 

Indie, Irak, Izrael, Kolumbia, Kostaryka, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Liban, 

Libia, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mongolia, Mołdawia, Republika 

Dominikańska, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Tadżykistan, Tajwan, 

Ukraina, Urugwaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; 

 mączki ziemniaczanej – Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bangladesz, Chile, 

Chińska Republika Ludowa, Egipt, Honduras, Hong-Kong, Indonezja, Japonia, 

Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Królestwo Arabii Saudyjskiej, 

Liban, Nikaragua, Nowa Zelandia, Peru, Republika Dominikańska, Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej, Tadżykistan, Tajlandia, Turcja, Uzbekistan, 

Wenezuela, Wietnam, 

 drewna – Chile, Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Japonia, Jemen, 

Królestwo Arabii Saudyjskiej, Reunion, Tajlandia, Ukraina, Wietnam. 

Najwięcej ilościowo towarów wysłano do Białorusi (9316,006 t), Federacji Rosyjskiej 

(4433,499 t) do Korei Południowej (4413,613 t) oraz Wietnamu (5691,121 t). 
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1.3.3 Główne asortymenty i kierunki reeksportu 

Od kilku lat reeksport utrzymuje się na tym samym, niskim poziomie. W 2014 r. obsługa 

fitosanitarna reeksportu odbywała się tylko w czterech komórkach organizacyjnych WIORiN 

w Poznaniu tj. w Delegaturze w Kaliszu oraz w Oddziałach w Krotoszynie, Pile oraz Poznaniu. 

Kontrolą w tym zakresie objęto owoce świeże, ziemniaki, opakowania drewniane, zioła oraz 

przyprawy wysyłane do Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii oraz Ukrainy. 

1.3.4 Nadzór nad przemieszczaniem ziemniaków z Polski do innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa 

fitosanitarnego w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus na terytorium innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 06 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Dz. U. nr 70, poz. 472 ze zm.), każda partia bulw ziemniaków 

wyprodukowanych na terytorium Polski i przemieszczanych do innych państw 

członkowskich UE musi być zaopatrzona w zaświadczenie, potwierdzające 

niewystępowanie w niej ww. bakterii. Stosowne zaświadczenia wydaje Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, po wykonaniu badań laboratoryjnych, 

potwierdzających niewystępowanie tej bakterii w badanej partii bulw ziemniaków oraz we 

wszystkich pozostałych ziemniakach uprawianych w danym miejscu produkcji. W 2014 r. 

wydano 1 zaświadczenie uznające przemieszczane ziemniaki za wolne od Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus (w 2013 r. - 6). Był to transport 23,805 t ziemniaków 

jadalnych przemieszczonych do Bułgarii z powiatu ostrzeszowskiego.  

1.4   Realizacja postanowień Traktatu Akcesyjnego 

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego, w trakcie 10 - letniego okresu 

przejściowego Polska została zobowiązana do określenia statusu fitosanitarnego 

w odniesieniu do występowania grzyba Synchytrium endobioticum (sprawcy choroby 

zwanej rakiem ziemniaka) dla każdego powiatu lub miejsca produkcji. Województwo 

wielkopolskie na podstawie przeprowadzonych urzędowych badań zostało w 2004 r. 

uznane za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum. Od tamtego czasu, inspektorzy 

WIORiN w Poznaniu prowadzili obowiązkowe monitoringowe badania gleby w celu 
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utrzymania przyznanego statusu. Na podstawie przeprowadzonych lustracji i badań 

laboratoryjnych wszystkie powiaty województwa wielkopolskiego uznane zostały za 

wolne od grzyba Synchytrium endobioticum. Dzień 30 kwietnia 2014 r. był ostatnim dniem 

obowiązywania wymogów określonych Traktatem Akcesyjnym. Co oznacza, że od 

01.05.2014 r. producenci mogą sadzić wszystkie odmiany wpisane do krajowego rejestru 

odmian oraz do Unijnego katalogu odmian. Wyjątek stanowią ziemniaki odm. Amflora, 

których wykorzystywanie do sadzenia jest zabronione na podstawie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego 

ziemniaka odmiany Amflora (Dz. U. z 2013 r. poz. 27). 
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2.  Nadzór nad ochroną roślin i techniką 

2.1 Obrót, konfekcjonowanie i stosowanie środków ochrony roślin. 

2.1.1 Rejestrowanie podmiotów prowadzących obrót i konfekcjonowanie 

Do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad 

konfekcjonowaniem i obrotem środków ochrony roślin należy prowadzenie rejestru 

działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub 

konfekcjonowania tych środków.  

Rejestrowanie przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie i obrót środkami 

ochrony roślin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 

roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455 ze zmianami) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zmianami), polega na wpisywaniu 

wyżej wymienionych przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej.  

Do końca 2014 roku do rejestru działalności regulowanej wpisanych zostało 

777 przedsiębiorców. W Wielkopolsce znajduje się również 10 punktów 

konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz 1 producent środków ochrony roślin. 

Sprzedażą hurtową środków zajmuje się 35 hurtowni. W 2014 roku z rejestru działalności 

regulowanej wykreślonych zostało 25 przedsiębiorców, natomiast wpisano 

75 przedsiębiorców. 

2.1.2 Kontrola obrotu i stosowania środków ochrony roślin 

Dział Ochrony Roślin i Techniki sprawuje nadzór nad obrotem i stosowaniem środków 

ochrony roślin. W ramach tego nadzoru inspektorzy komórek terenowych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzili następujące kontrole: 

- 553 kontrole w punktach konfekcjonowania środków ochrony roślin, w hurtowniach, 

magazynach, w punktach obrotu detalicznego, na targowiskach i w innych 

miejscach, gdzie jest lub może być prowadzony obrót środkami ochrony roślin 

i zaprawionym materiałem siewnym (kontrole typu A);  

- 2.195 kontroli stosowania środków ochrony roślin (kontrole typu B). Szczególnym 

nadzorem objęto gospodarstwa wielkoobszarowe oraz te, w których stwierdzono na 

podstawie badań laboratoryjnych, przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 

poziomów pozostałości środków ochrony roślin lub zastosowanie środków ochrony 

roślin niedopuszczonych do obrotu. Kontrole obejmowały towarową produkcję 

roślinną, magazyny płodów rolnych, strefy ochronne źródeł i ujęć wody, tereny 

uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz inne miejsca, 
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gdzie stosowanie środków ochrony roślin może być ograniczone lub zabronione 

(np. w pobliżu pasiek, wód powierzchniowych, na terenach placów zabaw, żłobków, 

przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na 

obszarach uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej); 

- 81 kontroli w jednostkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów 

wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (kontrole typu C); 

- 58 kontroli w jednostkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów 

wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony 

roślin (kontrole typu D). 

Podczas 176 kontroli wydano ogółem 214 zaleceń, z czego zrealizowanych zostało 106. 

Niezrealizowane zalecenia dotyczą przede wszystkim: użycia środka ochrony roślin 

niezgodnie z zakresem stosowania, braku aktualnego zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, braku lub nieprawidłowo 

prowadzonej dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin oraz braku 

badań sprawności technicznej sprzętu do wykonywania zabiegów. Zalecenia te są 

w trakcie realizacji. Liczbę kontroli, z uwzględnieniem tych podczas których stwierdzono 

nieprawidłowości przedstawia wykres 2.1. 

Wykres 2.1 Liczba przeprowadzonych kontroli z zakresu ochrony roślin i techniki w roku 2014 

przez WIORiN w Poznaniu 
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Kontrole typu A 

W ramach sprawowanego nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu środków ochrony 

roślin wyróżnia się następujące kontrole: wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania 

środków ochrony roślin, przemieszczania, składowania, produkcji środków ochrony roślin 

lub wprowadzania do obrotu zaprawionego materiału siewnego. W roku 2014 wykonano 

553 takich kontroli. Ich rozkład w poszczególnych komórkach terenowych WIORiN 

w Poznaniu przedstawiono na wykresie 2.2. 

Wykres 2.2 Liczba przeprowadzonych kontroli typu A w roku 2014 przez terenowe komórki 

organizacyjne WIORiN w Poznaniu 

 

Największa częstotliwość kontroli dotyczyła hurtowni, punktów konfekcjonowania oraz 

produkcji środków ochrony roślin. Tam w ubiegłym roku przeprowadzono przynajmniej 

jedną kontrolę w roku. W punktach sprzedaży detalicznej kontrole przeprowadzano 

w pierwszej kolejności tam, gdzie w latach ubiegłych stwierdzono nieprawidłowości, 

a u pozostałych podmiotów, w miarę potrzeby wynikającej z analizy ryzyka. Sprawdzano 

wykonywanie działalności zgodnie z wymogami ustawy o środkach ochrony roślin 

i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

W wyniku tych kontroli wydano 41 zaleceń pokontrolnych, z których 15 zostało 

usuniętych w wyznaczonym terminie. Uchybienia dotyczyły m.in. sprzedaży środków 

ochrony roślin: 

- znajdujących się w opakowaniu jednostkowym niezaopatrzonym w zatwierdzoną 

etykietę; 
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- bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia 

na handel równoległy; 

- znajdujących się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych 

w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na 

handel równoległy. 

W przypadku rażącego naruszenia przepisów ustawy o środkach ochrony roślin 

nakładano na kontrolowanych mandaty karne. W 2014 r. ukarano mandatem 

17 przedsiębiorców wprowadzających środki ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonujących te środki, na łączną kwotę 4.700,00 zł.  

W wyniku przeprowadzonych w 2014 roku kontroli typu A, wycofano w naszym 

województwie z obrotu łącznie 7.011,69 kg/l środków niespełniających obowiązujących 

wymogów. Stwierdzono środki: 

- podrobione – 3.446,26 kg/l; 

- znajdujące się w opakowaniu jednostkowym niezaopatrzonym w zatwierdzoną 

etykietę – 3.451,88 kg/l; 

- znajdujące się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu 

na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel 

równoległy – 78,30 kg/l; 

- bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia 

na handel równoległy – 25,00 kg/l; 

- przeterminowane – 7,85 kg/l; 

- w uszkodzonych opakowaniach – 2,40 kg/l. 

Kontrole typu B 

W ramach sprawowanego przez Inspekcję nadzoru nad prawidłowością stosowania 

środków ochrony roślin inspektorzy przeprowadzili 2.195 kontroli w miejscach stosowania 

środków ochrony roślin. Ilość kontroli typu B przeprowadzonych przez poszczególne 

komórki organizacyjne Inspektoratu przedstawiono na wykresie 2.3. 

Plan kontroli stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych 

opracowywany został w oparciu o podstawy statystyczne. Wytyczne obejmujące liczbę 

kontroli w poszczególnych grupach uprawowych oraz przedziałach obszarowych 

są przekazywane do wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa przez 

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
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Wykres 2.3 Liczba przeprowadzonych kontroli stosowania środków ochrony roślin (typ B) w roku 

2014 przez terenowe komórki organizacyjne WIORiN w Poznaniu 

 

W trakcie kontroli sprawdzano między innymi posiadanie aktualnego zaświadczenia 

o ukończeniu szkolenia, prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanych środków 

ochrony roślin, posiadanie sprawnego technicznie opryskiwacza. Na podstawie zapisów 

w dokumentacji sprawdzano czy rolnik stosuje środki ochrony roślin zgodnie z etykietą. 

Ponadto sprawdzano sposób przechowywania środków ochrony roślin i postępowanie 

z opakowaniami po tych środkach. Podczas kontroli sprawdzano prawidłowość 

wykonywania zabiegów ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej 

ochrony roślin. Podczas 143 kontroli wydano 167 zaleceń pokontrolnych, z czego 

zrealizowanych zostało 89. Podczas 97 kontroli u stosujących środki ochrony roślin 

nałożono mandaty karne. Najczęstszą przyczyną ukarania mandatem było: użycie środka 

ochrony roślin niezgodnie z zakresem stosowania, brak lub nieprawidłowo prowadzona 

dokumentacja dotycząca stosowanych środków ochrony roślin oraz brak aktualnego 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. 

2.1.3 Kontrola jakości i pozostałości środków ochrony roślin 

2.1.3.1  Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych 

W związku ze sprawowanym przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nadzorem 

nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin w roku 2014, podobnie jak 

w latach poprzednich, inspektorzy pobierali próby płodów rolnych do badania pozostałości 

środków ochrony roślin.  

Próby płodów rolnych z Wielkopolski zostały przebadane przez trzy laboratoria: 
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- Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,  

- Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; 

- Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Toruniu. 

Ocenę uzyskanych wyników prowadzono w oparciu o rozporządzenie (WE) 

nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę 

Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1). 

Łącznie na 204 badane próby w 24 stwierdzono nieprawidłowości (12%), w tym 

w trzech – przekroczenie najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości 

środków ochrony roślin. Inne nieprawidłowości, oprócz przekroczenia NDP, dotyczyły 

stosowania substancji niedopuszczonej. Z 24 prób, w których stwierdzono 

nieprawidłowości, najwięcej stwierdzono w próbach warzyw – 18 (75%), następnie 

owoców – 6 (25%). W uprawach rolniczych w 2014 r. nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Liczbę pobranych prób do badania pozostałości środków ochrony roślin, 

z uwzględnieniem tych, w których stwierdzono nieprawidłowości przedstawia wykres 2.4. 

Wykres 2.4 Liczba pobranych prób do badania pozostałości środków ochrony roślin w roku 2014 

w Wielkopolsce 

 

W uprawach sadowniczych najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w czereśni – 

w 4 próbach z 18 pobranych stwierdzono substancje niedopuszczone do stosowania w tej 

uprawie (22%). Szczegółowe zestawienie pobranych prób z grupy upraw sadowniczych, 

z uwzględnieniem prób w których stwierdzono nieprawidłowości przedstawia wykres 2.5.  
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Wykres 2.5 Liczba pobranych prób z grupy upraw sadowniczych do badania pozostałości środków 

ochrony roślin w roku 2014 w Wielkopolsce 

 

W przypadku warzyw z pośród 94 pobranych prób w 18 stwierdzono nieprawidłowości 

(19%), najwięcej w uprawie kopru. W sumie na 5 prób kopru nieprawidłowości 

stwierdzono w 4 (80% prób kopru). Szczegółowe zestawienie pobranych prób z grupy 

upraw warzywniczych, z uwzględnieniem prób w których stwierdzono nieprawidłowości 

przedstawia wykres 2.6. 

Wykres 2.6 Liczba pobranych prób z grupy upraw warzywniczych do badania pozostałości 

środków ochrony roślin w roku 2014 w Wielkopolsce 
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Z upraw rolniczych pobrano w sumie 60 prób, w żadnej z nich nie stwierdzono 

przekroczenia NDP pozostałości środków ochrony roślin lub zastosowania środka 

niedopuszczonego. Szczegółowe zestawienie pobranych prób z grupy upraw rolniczych, 

z uwzględnieniem prób w których stwierdzono nieprawidłowości przedstawia wykres 2.7. 

Wykres 2.7 Liczba pobranych prób z grupy upraw rolniczych do badania pozostałości środków 

ochrony roślin w roku 2014 w Wielkopolsce 

 

2.1.3.2  Kontrola jakości środków ochrony roślin 

Kontrola jakości środków ochrony roślin stanowi element nadzoru nad obrotem 

środków ochrony roślin. Jej celem jest sprawdzenie, czy środki znajdujące się w obrocie 

handlowym w Polsce spełniają wymagania ustalone w procesie ich rejestracji, tzn. czy są 

odpowiedniej jakości. Do badań kontrolnych pobierane są środki ochrony roślin 

dopuszczone do obrotu w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

wyprodukowane przez polski przemysł oraz pochodzące z importu. 

Zasady urzędowego badania jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu 

określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 

2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1512).  

W Wielkopolsce, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Głównego Inspektora 

pobrano 33 z 36 zaplanowanych prób środków do badań jakościowych w ramach kontroli 

podstawowej. Dodatkowo w ramach kontroli interwencyjnej pobrano 2 próby środków 

ochrony roślin.  
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Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony 

Roślin w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu 

Oddział w Sośnicowicach. Z pobranych łącznie 35 prób środków ochrony roślin, 4 (11%) 

nie odpowiadały ustalonym normom jakościowym. Ilość pobranych prób 

z uwzględnieniem rodzaju kontroli przedstawia wykres 2.8. 

Wykres 2.8 Liczba pobranych prób środków ochrony roślin do badań jakościowych w roku 2014 

w Wielkopolsce 

 

2.2  Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 455, ze zmianami) prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 

wymaga wpisu do rejestru: 

- przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń 

w zakresie środków ochrony roślin, lub 

- podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin.  

W Wielkopolsce w 2014 r. do ww. rejestrów wpisanych zostało 31 jednostek 

prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.  

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów mogą organizować 

szkolenia w odpowiednich zakresach: 

- integrowanej produkcji roślin; 

- doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin; 
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- stosowania środków ochrony roślin: 

a) sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach 

szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie; 

b) sprzętem agrolotniczym; 

c) metodą fumigacji; 

d) sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem 

stosowanym w kolejnictwie. 

- badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin: 

a) obejmujące badania sprawności technicznej sprzętu naziemnego; 

b) obejmujące badanie sprzętu agrolotniczego. 

Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie 

stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują 

szkolenia podstawowe oraz szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie 

podstawowe. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz uzupełniającego 

w wyżej wymienionych zakresach są ważne przez okres 5 lat od dnia ukończenia 

szkolenia.  

Natomiast szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin obejmują wyłącznie szkolenia podstawowe. Wydane 

zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia ważne jest bezterminowo.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. 

w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554) 

jednostki prowadzące szkolenia zobowiązane są do przekazywania wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa informacji dotyczących osób, które ukończyły 

szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. W przypadku osób, które ukończyły 

szkolenia w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca danego roku, informacje należy 

przekazywać do 31 sierpnia tego roku, natomiast w przypadku osób, które ukończyły 

szkolenia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia danego roku, informacje należy przekazywać 

do dnia 28 lutego kolejnego roku. Zgodnie z danymi przekazanymi wojewódzkiemu 

inspektorowi, wg stanu na dzień 23 stycznia 2015 r., w zakresie środków ochrony roślin 

przeszkolono 14.535 osób. Liczbę przeprowadzonych szkoleń oraz osób przeszkolonych 

w 2014 r. w Wielkopolsce przedstawia tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 Liczba przeprowadzonych szkoleń oraz osób przeszkolonych w zakresie środków 

ochrony roślin w 2014 r. 

Zakres przeprowadzonego 

szkolenia 

Integrowana 

produkcja 

roślin 

Doradztwo 

dotyczące 

środków 

ochrony 

roślin 

Stosowanie środków 

ochrony roślin sprzętem 

naziemnym, 

z wyłączeniem sprzętu 

montowanego na 

pojazdach szynowych 

oraz innego sprzętu 

stosowanego 

w kolejnictwie 

Stosowanie 

środków 

ochrony 

roślin 

metodą 

fumigacji 

Ogółem 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń podstawowych 
4 31 60 1 96 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń uzupełniających 
1 13 422 1 437 

Liczba osób 

przeszkolonych 
77 713 13.714 31 14.535 

2.3  Badania sprawności technicznej opryskiwaczy 

2.3.1 Jednostki prowadzące działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej opryskiwaczy 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 455, ze zmianami) wszystkie jednostki upoważnione przed dniem 1 stycznia 

2014 r. na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin do 

przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych 

i samobieżnych polowych lub sadowniczych, zostały z dniem 1 stycznia 2014 r. wpisane 

odpowiednio do jednego z wymienionych niżej rejestrów: 

- rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, 

- rejestru podmiotów, niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.  

W Wielkopolsce w 2014 roku wpisanych do ww. rejestrów było 46 jednostek. 

Wszystkie wpisane jednostki mają możliwość przeprowadzania badań w systemie 

objazdowym oraz mogą naprawiać i modernizować sprzęt do stosowania środków ochrony 

roślin.  

W jednostkach tych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora na rok 2014, 

przeprowadzono, co najmniej jedną, kontrolę kompleksową, w celu sprawdzenia 

rzetelności i zgodności prowadzonej działalności z wpisem do rejestru oraz prawidłowości 

prowadzenia dokumentacji. Kontrola uwzględniała m. in. wyrywkowe sprawdzenie 

wykonywania badań opryskiwacza przez daną stację kontroli opryskiwaczy w miejscu 

przeprowadzenia badań. 
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2.3.2 Badania opryskiwaczy 

Zgodnie z przepisami do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który użyty zgodnie 

z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska 

a także jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie 

środków ochrony roślin. 

W celu potwierdzania sprawności technicznej, badaniom poddaje się następujący sprzęt 

będący w użytkowaniu: 

- sprzęt naziemny: 

a) opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze, 

b) opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach 

kolejowych, 

c) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż określony 

w lit. b montowany na pojazdach kolejowych; 

- sprzęt agrolotniczy. 

Badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków ochrony roślin, takiego jak opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe lub sadownicze, przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. 

Sprzęt agrolotniczy oraz opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowaną na 

pojazdach kolejowych a także inny sprzęt kolejowy, do dnia 1 stycznia 2020 r., poddawany 

jest badaniom w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat.  

Od stycznia 2014 roku pierwsze badanie sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego 

nabycia.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, na terenie Wielkopolski w posiadaniu 

rolników i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa znajduje się 41.650 opryskiwaczy, 

z czego 40.063 to opryskiwacze polowe, a 1.587 to sadownicze. 

W roku sprawozdawczym liczba badań zakończonych wynikiem pozytywnym wyniosła 

6.576. Natomiast nowych, wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu zanotowano 

186 opryskiwaczy.  

Całkowita ilość przebadanych opryskiwaczy w woj. wielkopolskim wynosi 20 962, co 

stanowi 50,3% ogólnej liczby sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin. 
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Ogólną liczbę opryskiwaczy z uwzględnieniem opryskiwaczy posiadających aktualne 

badanie, w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne WIORiN w Poznaniu, 

przedstawiono na wykresie 2.9.  

Wykres 2.9 Liczba opryskiwaczy w poszczególnych komórkach organizacyjnych WIORiN 

w Poznaniu w 2014 r.  

 

2.4   Integrowana produkcja roślin 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 455, ze zmianami) działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin 

(IP) może być prowadzona przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora 

ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo 

miejsce prowadzenia działalności, jeżeli podmiot nie posiada siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Upoważniony może być podmiot, który posiada akredytację 

w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i zapewnia prowadzenie kontroli 

przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. 

W 2014 r. w woj. wielkopolskim, żaden podmiot nie złożył wniosku o udzielenie takiego 

upoważnienia. W zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin mogą być również 

upoważnieni wojewódzcy inspektorzy i w 2014 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu takie upoważnienie posiadał. 
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2013 r. wydał dwa rozporządzenia dotyczące 

integrowanej produkcji roślin: 

- z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 760) w sprawie kwalifikacji osób 

prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji 

roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji 

roślin,  

- z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 788) w sprawie dokumentowania 

działań związanych z integrowana produkcją roślin. 

2.4.1 Zgłoszenia do systemu 

W 2014 roku do WIORiN w Poznaniu wpłynęły zgłoszenia przystąpienia do systemu 

integrowanej produkcji roślin od 56 producentów z Wielkopolski.  

Zgłoszenia dotyczyły:  

- upraw sadowniczych w ilości 32 (jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie), w tym 20 dotyczyło 

jabłek, 

- upraw warzywniczych w ilości 22 (pomidory pod osłonami, buraki ćwikłowe, 

marchew, kapusta głowiasta, cebula, papryka pod osłonami, ogórki pod osłonami), 

w tym 13 dotyczyło pomidorów pod osłonami, 

- upraw rolniczych w ilości 2 (ziemniaki). 

Powierzchnia upraw zgłoszonych do systemu IP wyniosła 421,62 ha, z czego uprawy 

sadownicze stanowiły 356,46 ha, uprawy warzywnicze 53,21 ha, natomiast uprawy 

rolnicze 11,95 ha. W uprawach sadowniczych największą powierzchnię stanowiły jabłka – 

289,05 ha, najmniejszą gruszki – 1,9 ha. W uprawach warzywniczych, które zgłoszono do 

systemu IP największą powierzchnię zajmowały pomidory pod osłonami – 41,9 ha. 

Natomiast w uprawach rolniczych zgłoszone do systemu IP były wyłącznie ziemniaki – 

11,95 ha. 

2.4.2 Kontrole IP 

W gospodarstwach zgłoszonych do systemu integrowanej produkcji roślin w roku 2014 

przeprowadzono 46 kontroli. Podczas tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W roku 2014 upoważnione laboratoria nie zgłosiły przypadku stwierdzenia 

przekroczenia NDP pozostałości środków ochrony roślin w próbkach płodów rolnych 

pobranych do badań w integrowanej produkcji roślin. 
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2.4.3 Wydawanie certyfikatów 

W 2014 roku 46 producentów z Wielkopolski złożyło wnioski o wydanie certyfikatu 

integrowanej produkcji roślin, co stanowi 82,1% zgłoszeń do systemu. Wnioski złożyli 

producenci jabłek, gruszek, śliwek, wiśni, pomidorów pod osłonami, buraków 

ćwikłowych, cebuli, marchwi, kapusty głowiastej i ziemniaków. W roku 2014 wydano 

łącznie 45 certyfikatów (wykres 2.10), tj. o 15,4% więcej aniżeli w roku 2013. Producenci 

upraw sadowniczych uzyskali 27 certyfikatów. Producentom warzyw wydano 

16 certyfikatów, natomiast pozostałe 2 certyfikaty wydano producentom ziemniaków.  

W wyniku kontroli urzędowej w jednym z gospodarstw prowadzących integrowaną 

produkcje roślin pobrano próbę pomidorów do badań na pozostałości środków ochrony 

roślin. W próbce pomidorów stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego 

poziomu pozostałości flonikamidu. W konsekwencji certyfikat integrowanej produkcji 

roślin, decyzją Wojewódzkiego Inspektora, został unieważniony. Strukturę wydanych 

certyfikatów w Wielkopolsce w 2014 r. przedstawia wykres 2.11.  

Powierzchnia upraw, którą objęto certyfikacją wynosiła 389,67 ha, z czego uprawy 

sadownicze stanowiły 331,48 ha (85,1%), warzywnicze 46,24 ha (11,9%), rolnicze 

11,95 ha (3%). 

Wielkość certyfikowanego plonu w roku 2014 kształtowała się następująco: ogółem 

certyfikaty wydano dla 27.827,93 ton płodów rolnych, z czego uprawy sadownicze 

stanowiły 10.477,33 tony (37,7%), uprawy warzywnicze 16.843,6 ton (60,5%), uprawy 

rolnicze 507 ton (1,8%). 

Wykres 2.10 Liczba wydanych certyfikatów w latach 2004-2014 w Wielkopolsce 
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Wykres 2.11 Struktura wydanych certyfikatów w 2014 r. w Wielkopolsce 

 

2.5 Nadzór nad prowadzeniem badań skuteczności działania środków 

ochrony roślin przez upoważnione jednostki 

Nadzór nad podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań skuteczności działania 

środków ochrony roślin oraz kontrolą w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki 

doświadczalnej, zgodnie z art. 80 pkt 2 ustawy o ochronie roślin sprawuje Państwowa 

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

Nadzór nad badaniami skuteczności działania środków ochrony roślin polega na 

sprawdzeniu czy upoważniony podmiot prowadzi badania skuteczności działania środków 

ochrony roślin zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki doświadczalnej. Kontrola 

obejmuje sprawdzenie miejsca prowadzenia doświadczenia, planu badania oraz 

standardowych procedur roboczych. Poprawność tych działań ma wpływ na rejestrację 

środków ochrony roślin czyli na dopuszczanie ich do obrotu i stosowania. 

Zasady dotyczące upoważniania podmiotów do prowadzenia badań skuteczności 

działania środków ochrony roślin oraz wytycznych dotyczących sprawowania nadzoru nad 

tymi badaniami zawarte są w zarządzeniu nr 5/2014 Głównego Inspektora Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa z dnia 14 lipca 2014 r.  

W województwie wielkopolskim w 2014 r. badania skuteczności działania środków 

ochrony roślin przeprowadzało 16 upoważnionych podmiotów (tabela 2.2). Liczba 
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prowadzonych doświadczeń na terenie Wielkopolski w 2014 r. wyniosła 894. Nadzór nad 

podmiotami prowadzącymi badania skuteczności działania środków ochrony roślin 

w Wielkopolsce sprawowali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu. W roku 2014 przeprowadzono zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora, 15 kontroli badań skuteczności działania środków ochrony roślin 

w 8 wytypowanych podmiotach. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ponadto przeprowadzono kontrole sprawozdań końcowych z doświadczeń 

zakończonych w 2013 r. Do kontroli wytypowano 8 upoważnionych podmiotów 

z Wielkopolski, liczba kontroli sprawozdań końcowych wyniosła 18. W żadnym ze 

sprawozdań nie stwierdzono uchybień. 
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Tabela 2.2 Podmioty prowadzące badania skuteczności działania środków ochrony roślin w Wielkopolsce w 2014 r. 

Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu 

Liczba doświadczeń 

prowadzonych w 2014 r. 

na terenie Wielkopolski 

Liczba kontroli 

doświadczeń w 

trakcie ich trwania 

Liczba kontroli 

sprawozdań 

z doświadczeń 

zakończonych w 2013 r. 

1.  Anadiag S.A. Oddział w Polsce 
ul. Trzcińska 6, 96-100 

Skierniewice 
4 - - 

2.  BASF Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 154, 02-326 

Warszawa 
20 - - 

3.  Bayer Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 

Warszawa 
69 - - 

4.  
BioChem Agrar Labor fur Biologische und Chemische 

Analytik GmbG Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

Urbanowice ul. Kozielska 48, 

47-270 Gościęcin 
10 - - 

5.  Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 50A, 

02-672 Warszawa 
25 2 - 

6.  Eurofins Agroscience Services Sp. z o.o. 
ul. Wierzbowa 12 Gałowo, 

64-500 Szamotuły 
264 - 3 

7.  Fertico Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów 95 3 - 

8.  Field Research Support 
ul. Dworcowa 2, 64-000 

Kościan 
84 2 2 

9.  
Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu Zakład Badania 

Środków Ochrony Roślin Zespół Badania Fungicydów 

ul. Władysława Węgorka 20, 

60-318 Poznań 
36 2 2 

10.  
Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu Zakład Badania 

Środków Ochrony Roślin Zespół Badania Herbicydów 

ul. Władysława Węgorka 20, 

60-318 Poznań 
33 2 3 

11.  

Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu Zakład Badania 

Środków Ochrony Roślin Zespół Badania Skuteczności 

Działania Zoocydów 

ul. Władysława Węgorka 20, 

60-318 Poznań 
5 1 1 

12.  Instytut Ogrodnictwa Pracownia Entomologii 
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 

96-100 Skierniewice 
4 - - 

13.  Laboratorium Badawcze SORBO Sp. z o.o. 
ul. Naramowicka 194, 61-611 

Poznań 
3 1 2 

14.  SGS Polska Sp. z o.o. 
ul. Bema 83, 01-233 

Warszawa 
5 - - 

15.  Staphyt Sp. z o.o. ul. Ziębicka 2, 60-164 Poznań 118 - 2 

16.  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład 

Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin 

Gorzyń 

ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 

Poznań 
119 2 3 

Ogółem 894 15 18 
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2.6  Monitoring zużycia środków ochrony roślin 

Po raz dwunasty prowadzony był monitoring zużycia środków ochrony roślin. Zgodnie 

z opracowanym harmonogramem monitoring objął takie uprawy jak: burak pastewny 

(53 ankiety), owies (43 ankiety), pszenica jara (45 ankiet), porzeczka (22 ankiety) oraz śliwa 

(45 ankiet). 

Główny Urząd Statystyczny wylosował próbę statystyczną dla Wielkopolski obejmującą 

gospodarstwa osób fizycznych i osób prawnych, wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem 

gospodarstwa. Inspektorzy sporządzili w sumie 208 ankiet z badań.  

Zużycie substancji aktywnych w poszczególnych uprawach w Wielkopolsce w roku 2014 

będzie znane po wprowadzeniu i przetworzeniu danych zebranych w systemie z całej Polski. 

System www.piorin-ankiety.pl stworzono w ramach "Monitoringu zużycia środków ochrony 

roślin" realizowanego przez Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zadanie to 

jest realizowane w ramach programu wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin - PIB pt. 

„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia 

strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska na lata 2011-

2015”, jako zadanie 1.10 „Analiza danych uzyskanych podczas monitorowania sprzedaży 

i zużycia środków ochrony roślin oraz opracowanie wskaźników ryzyka związanego 

ze stosowaniem tych środków”. 
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3. Wytwarzanie, ocena, kontrola i stosowanie materiału 

siewnego 

3.1  Ocena polowa plantacji nasiennych w 2014 roku 

W 2014 roku oceną polową objęto 2483 plantacje na powierzchni 23555,93 ha. W grupie 

roślin rolniczych oceną objęto 2475 plantacji na powierzchni 23542,11 ha. 

W roślinach zbożowych oceniono 1188 plantacji na powierzchni 18702,14 ha, w tym 

najwięcej pszenicy ozimej – 341 plantacji na powierzchni 6387,52 ha, pszenżyta ozimego - 

239 plantacji na powierzchni 3962,42 ha i jęczmienia jarego - 228 plantacji na powierzchni 

3012,00 ha. Ilość plantacji zbóż w ocenie spadła o 2,5% w stosunku do roku ubiegłego, a ich 

powierzchnia spadła o 8,0%.    

W grupie roślin bobowatych grubonasiennych oceniono 230 plantacje na 1575,12 ha. Ilość 

plantacji w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 13,3%, a powierzchnia o 19,6%. 

W 2014 roku oceniono 49 plantacje roślin bobowatych drobnonasiennych o powierzchni 

124,71 ha. W grupie roślin bobowatych drobnonasiennych w porównaniu z rokiem ubiegłym 

spadła ilość plantacji (o 19,7%) oraz powierzchnia (o 40,1%). 

W grupie traw pastewnych i gazonowych oceniono w 2014 roku 330 plantacji 

o powierzchni 1174,03 ha. Ilość ocenianych plantacji traw spadła o 8,3% w stosunku do roku 

ubiegłego, a ich powierzchnia wzrosła o 11,0%. 

W grupie roślin oleistych i włóknistych ilość ocenianych plantacji wzrosła o 35,1% 

w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 77 plantacji, a ich powierzchnia wzrosła 

o 22,8% i wyniosła 439,91 ha. 

W grupie innych rolniczych obejmującej facelię oceniono 262 plantacje na powierzchni 

972,56 ha. Ilość ocenianych plantacji wzrosła o 40,9%, a ich powierzchnia o 14,9% 

w stosunku do roku ubiegłego. 

Plantacji sadzeniaków ziemniaka oceniono 334 sztuki na powierzchni 553,34 ha. Ilość 

plantacji wzrosła o 11,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a ich powierzchnia o 9,7%. 

W grupie roślin warzywnych oceniono 8 plantacji o powierzchni 13,82 ha. Zachowujący 

odmiany warzyw zakładają własne plantacje kategorii standard i sami je oceniają. 

Ogółem ilość plantacji nasiennych będących w ocenie w 2014 roku wyniosła 2483 

plantacje i była wyższa o 3,5% od ubiegłorocznej wynoszącej 2400 plantacji. Powierzchnia 

plantacji ocenianych w 2014 roku wyniosła 23555,93 ha i była niższa o 4,4% 

od ubiegłorocznej; średnia wielkość plantacji wyniosła 9,5 ha i była niższa o 0,8 ha 

od ubiegłorocznej. 
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W 2014 roku zdyskwalifikowano 64 plantacje nasienne, co stanowi 2,6% ogółu 

ocenianych plantacji, na powierzchni 518,9 ha - tj. 2,2% całkowitej przekwalifikowanej 

powierzchni. Plantacje nasienne były dyskwalifikowane z powodu następujących przyczyn: 

zbożowe – występowania innych gatunków, zachwaszczenia, braku izolacji przestrzennej; 

strączkowe – wymoknięcia/wyschnięcia; trawy – nieistnienia plantacji, zachwaszczenia, 

niewykształcenia nasion; ziemniaki - braku izolacji przestrzennej, chorób wirusowych 

ciężkich; inne (facelia) – nieistnienia plantacji. 

W 2014 roku oceny polowej dokonywali upoważnieni i akredytowani kwalifikatorzy. 

Przed oceną polową przeprowadzone zostały szkolenia doskonalące dla kwalifikatorów 

wszystkich grup roślin. Ocenę polową przeprowadzało 79 akredytowanych kwalifikatorów. 

Ocenili oni 1444 plantacje na 15509,32 ha, co stanowi 58,2 % ogólnej ilości plantacji 

będących w ocenie i 65,8% powierzchni plantacji ocenianych w 2014 roku. Ocenę polową 

wykonali oni w grupie roślin zbożowych (58,8% plantacji), bobowatych grubonasiennych 

(60,4% pl.), bobowatych drobnonasiennych (89,8% pl.), trawach (85,8% pl.), oleistych 

i włóknistych (54,5% pl.), oraz grupie innych roślin, głównie facelii (90,5% pl.). 

Powierzchnia plantacji ocenionych przez akredytowanych kwalifikatorów spadła o 5,4% 

w stosunku do roku ubiegłego. 

Strukturę upraw nasiennych roślin rolniczych i warzywnych w województwie 

wielkopolskim i w kraju przedstawia tabela 3.1. Strukturę upraw nasiennych roślin rolniczych 

oraz udział w reprodukcji nasiennej w poszczególnych grupach roślin rolniczych w 2014 roku 

przedstawiają wykresy 3.1, 3.2, 3.3, i 3.4. Średnią wielkość plantacji nasiennych roślin 

rolniczych w 2014 roku w kraju i w Wielkopolsce przedstawia wykres 3.5. 
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Tabela 3.1 Struktura upraw nasiennych roślin rolniczych i warzywnych w kraju i woj. wielkopolskim w 2014 r. 

 

Grupa roślin 

Oceniono Zdyskwalifikowano 

Kraj Wielkopolska % % Kraj Wielkopolska % % 

Plantacje 

(szt.) 
Pow. (ha) 

Plantacje 

(szt.) 
Pow. (ha) 

Plantacje 

W/K 

Pow. 

W/K 

Plantacje 

(szt.) 

Pow. 

(ha) 

Plantacje 

(szt.) 

Pow. 

(ha) 

Plantacje 

W/K 

Pow. 

W/K 

Zboża 

 
5819 77277,16 1188 18702,14 20,4 24,2 143 1896,87 28 396,14 19,6 20,9 

Bobowate 

grubonasienne 
1659 9164,78 230 1575,12 13,9 17,2 47 210,84 2 34,87 4,3 16,5 

Bobowate 

drobnonasienne 
680 2040,19 49 124,71 7,2 6,1 38 137,17 6 16,09 15,8 11,7 

Trawy 2993 13870,02 330 1174,03 11,0 8,5 128 557,29 18 39,95 14,1 7,2 

Buraki 670 777,3 5 0,30 0,7 0,04 14 9,25 0 0 0 0 

Oleiste i włókniste 626 4700,12 77 439,91 12,3 9,4 30 164,29 2 17,00 6,7 10,3 

Inne rolnicze 1141 5633,77 262 972,56 23,0 17,3 57 168,18 3 8,15 5,3 4,8 

Ziemniak 2017 5069,81 334 553,34 16,6 10,9 25 38,46 5 6,7 20,0 17,4 

Rolnicze razem 15605 118533,15 2475 23542,11 15,9 19,9 482 3182,35 64 518,9 13,3 16,3 

Warzywa 42 53,70 8 13,82 19,0 25,7 2 1,05 0 0 0 0 

Rolnicze  

+ warzywa razem 
15647 118586,85 2483 23555,93 15,9 19,9 484 3183,4 64 518,9 13,2 16,3 

W/K- Wielkopolska /Kraj 
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Wykres 3.1 Procentowy udział powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych ocenionych w 2014 

roku w Wielkopolsce w porównaniu do kraju 

 

Wykres 3.2 Procentowy udział ilości plantacji nasiennych roślin rolniczych ocenionych w 2014 roku 

w Wielkopolsce w porównaniu do kraju 
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Wykres 3.3 Procentowy udział powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych ocenionych w 2014 

roku w Wielkopolsce w porównaniu do kraju w poszczególnych grupach roślin 

 

 
 
Wykres 3.4 Procentowy udział ilości plantacji nasiennych ocenionych w 2014 roku w Wielkopolsce 

w porównaniu do kraju w poszczególnych grupach roślin 
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Wykres 3.5 Średnia wielkość plantacji nasiennych roślin rolniczych w 2014 roku w kraju 

i w Wielkopolsce 

 

3.2 Badania laboratoryjne i nadzór nad podmiotami 

3.2.1 Ocena laboratoryjna materiału siewnego  

Laboratorium Oceny Nasion w 2014 r. wykonało badania 7637 prób materiału siewnego 

(do 31 XII przyjęto do badań 7654 próby). 

Według typów prób przyjętych do oceny w 2014 r., wykonano następujące ilości ocen / 

usług: 

 1207 kwalifikatów w ocenie pierwotnej,  

 85 kwalifikaty w ocenie powtórnej, 

 879 kwalifikatów w ocenie okresowej, 

 3116 zleceń, 

 1626 prób kontrolnych, 

 407 innych, 

 160 świadectw mieszanki nasiennej, 

 94 świadectwa ISTA.  

(patrz wykres 3.6) 
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W ramach dostarczonych prób wykonano 16610 analiz laboratoryjnych: 

 2373 czystość nasion, 

 2414 obecność nasion gatunków obcych i zastrzeżonych, 

 7087 zdolność kiełkowania nasion, 

 1628 masa tysiąca nasion, 

 469 wilgotność nasion, 

 3 żywotność nasion, 

 183 obecność nasion gorzkich w łubinie, 

 1672 zdrowotność nasion, 

 781 jednolitość nasion. 

W porównaniu do roku ubiegłego liczba badanych prób materiału siewnego wzrosła o 8% 

(z 7099 w 2013 r. do 7637 prób w 2014 r.). Liczba ocen kwalifikatów w ocenie pierwotnej 

spadła o 14%, w ocenie powtórnej wzrosła o 16%, w ocenie okresowej spadła o 30%, liczba 

zleceń wzrosła o 33%, prób kontrolnych wzrosła o 10%, innych ocen wzrosła o 10%, liczba 

wydanych świadectw mieszanki wzrosła o 7 % a liczba wydanych świadectw ISTA wzrosła 

o 62%. 

W 2014 r. oceną objęto następujące masy materiału siewnego: 

 24 412,5 ton roślin zbożowych (mniej o 10% w stosunku do roku ubiegłego), z czego 

zakwalifikowano 23 707,4 ton i zdyskwalifikowano 705,1 ton, 

 1817,3 ton roślin pastewnych (mniej o 17% w stosunku do roku ubiegłego) z czego 

zakwalifikowano 1644,906 ton i zdyskwalifikowano 172,42 ton, 

 0,1 tony buraków, z czego zakwalifikowano 0,1 tony, 

 494,1 ton roślin oleistych i włóknistych (mniej o 33%), z czego zakwalifikowano 

346,7 ton i zdyskwalifikowano 147,37 ton, 

 7,3 tony roślin warzywnych (mniej o 28 %), z czego zakwalifikowano 7,3 tony. 

(patrz wykres 3.7) 

Zdyskwalifikowano ogółem 3,8% badanych partii (o 3% mniej w stosunku do roku 

ubiegłego). Najczęściej wymogów jakościowych nie spełniały następujące gatunki roślin: 

facelia błękitna - 41,6%, soja - 63,2%, pszenica jara - 13,9% badanych partii. 
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Wykres 3.6 Porównanie liczby prób w poszczególnych typach ocen w 2013 r. i 2014 r. 

 
 

 

Wykres 3.7 Porównanie masy partii zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych w 2014 r. 
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3.2.2 Wystawianie etykiet urzędowych do materiału siewnego    

Laboratorium Oceny Nasion wydrukowało w 2014 r. 3 480 576 sztuk etykiet urzędowych 

(o 20% mniej niż ubiegłym roku) i 29 950 etykiet OECD (o 74 % więcej niż w roku 

ubiegłym). 

Ponadto rozprowadzono 1 726 700 druków etykiet dla przedsiębiorstw posiadających 

uprawnienia do drukowania etykiet we własnym zakresie (o 109% więcej niż w ubiegłym 

roku).  

3.2.3 Zapewnienie jakości badań 

W ramach akredytacji Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzającej 

spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące 

kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” w zakresie 4 metod badawczych, 10 - 

11 lutego 2014 r. odbyła się ponowna ocena na miejscu. W trakcie oceny rozszerzono zakres 

akredytacji o dodatkową metodę badawczą - oznaczanie masy tysiąca nasion. Laboratorium 

Oceny Nasion otrzymało 3 kwietnia 2014 r. decyzję o przedłużeniu akredytacji 

w uaktualnionym zakresie na kolejny okres. Certyfikat Akredytacji ważny jest do 6 lipca 

2018 r. 

W 2014 r. Laboratorium uczestniczyło w 5 międzynarodowych badaniach biegłości oceny 

nasion organizowanych przez ISTA w niżej wymienionym zakresie:   

 Pisum sativum (groch siewny): oznaczanie zdolności kiełkowania, wilgotność 

i wigoru, 

 mieszanka nasion: identyfikacja gatunków, 

 Callistepus chinensis (aster chiński): oznaczanie zdolności kiełkowania,  

 Triticum aestivum (pszenica zwyczajna): oznaczanie zdolności kiełkowania, czystości, 

obecności innych gatunków nasion, żywotność i wystawianie Świadectwa Orange 

ISTA, 

 Poa pratensis (wiechlina łąkowa): oznaczanie zdolności kiełkowania czystości 

i obecności innych gatunków nasion, 

 Botrytis cinerea na Helianthus annuus (słonecznik): oznaczanie zdrowotności 

Wyniki badań zostały ocenione pozytywnie. Wyniki oceny wiechliny łąkowej nie zostały 

jeszcze dostarczone przez ISTA. 
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Laboratorium uczestniczyło także w porównaniu międzlaboratoryjnym z PON WIORiN 

w Koszalinie w zakresie oznaczania masy tysiąca nasion pszenicy zwyczajnej. Wyniki 

wykazały zgodność ocen obydwu laboratoriów. 

LON uczestniczyło w 2 krajowych rundach badań biegłości oceny nasion: Triticum 

aestivum (pszenica zwyczajna) w zakresie: oznaczania zdolności kiełkowania, czystości 

i obecności innych gatunków nasion oraz Glycine max (soja) w zakresie oznaczania 

kiełkowania. Wyniki badań pszenicy zwyczajnej zostały ocenione pozytywnie. Aktualnie 

trwa runda badania biegłości Glycine max (soja). 

3.2.4 Kontrola próbobiorców urzędowych i akredytowanych 

Uprawnienia do pobierania prób materiału siewnego w 2014 r. posiadało 95 pracowników 

WIORiN w Poznaniu (próbobiorcy urzędowi) i 53 pracowników zatrudnionych w 24 firmach 

nasiennych (próbobiorcy akredytowani). Wydano 11 upoważnień do pobierania materiału 

siewnego próbobiorcom urzędowym i 16 decyzji dla firm nasiennych uprawniających 

zatrudnionych w nich próbobiorców akredytowanych do pobierania prób. 

W ramach kontroli próbobiorców urzędowych w 2014 r. wykonano 51 kontroli pracy 

próbobiorców oraz pobrano 19 próbek kontrolnych. Stwierdzono 1 niezgodność dotycząca 

obecności innych nasion w próbce pobranej przez próbobiorcę. Próbobiorca został objęty 

dodatkową kontrolą.   

W ramach kontroli próbobiorców ISTA wykonano 3 kontrole oraz pobrano 3 próbki 

kontrolne. Nie stwierdzono niezgodności.  

W ramach kontroli próbobiorców akredytowanych przeprowadzono 49 kontroli pracy 

próbobiorców akredytowanych, pobrano i zbadano 258 prób zabezpieczających i 274 prób 

kontrolnych materiału siewnego pobranych z partii. Stwierdzono 8 niezgodności z badaniami 

pierwotnymi dotyczących kiełkowania, obecności sporyszu i innych nasion. Próbobiorcy 

zostali objęci dodatkową kontrolą. 

3.2.5 Kontrola laboratoriów akredytowanych 

Na terenie województwa wielkopolskiego w 2014 r. działało 13 akredytowanych 

laboratoriów oceny nasion zlokalizowanych w przedsiębiorstwach nasiennych. 

W laboratoriach przeprowadzono 13 kontroli, w trakcie których sprawdzono poprawność 

przeprowadzania analiz oraz wyposażenie i stan sprzętu diagnostycznego. Zbadano także 

716 prób kontrolnych zabranych z laboratoriów. Stanowiło to 8% wszystkich prób 

ocenionych w 2014 r. w laboratoriach akredytowanych. Kontrole przeprowadzone na miejscu 
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wykazały 34 uchybienia pracy laboratoriów. Dotyczyły one głównie braku nadzoru nad 

sprzętem, błędów w zapisach i błędów przenoszenia danych. Laboratoria zostały zobowiązane 

do usunięcia niezgodności w określonym terminie. Badania prób kontrolnych wykazały 

71 niezgodności. Laboratoria zostały wezwane do analizy przyczyn błędów badań 

i wdrożenia działań korygujących. Uchybienia nie miały znaczenia dla prawidłowości 

wydawanych świadectw i informacji. 

W ramach kontroli pracy laboratoriów akredytowanych i biegłości analityków w ocenie 

nasion wysłano do laboratoriów 41 próbek sprawdzających, które były częścią rundy badania 

biegłości dla laboratoriów w całym kraju. Wyniki potwierdziły kompetencje laboratoriów do 

oceny laboratoryjnej materiału siewnego 

3.2.6 Kontrola etykiet  

Upoważnienia do wydawania etykiet w 2014 r. posiadało 24 podmiotów nadzorowanych 

przez WI w Poznaniu. W 2014 r. przeprowadzono 54 kontrole wypełniania etykiet. Nie 

stwierdzono istotnych uchybień. 

3.2.7 Organizacja szkoleń dla próbobiorców i analityków nasiennych oraz badań 

biegłości dla analityków 

3.2.7.1 Szkolenia 

W roku 2014 przeprowadzono 16 szkoleń dla 238 osób: 

 4 szkolenia podstawowe dla próbobiorców materiału siewnego – urzędowych 

i akredytowanych (55 osób),  

 1 szkolenie doskonalące dla próbobiorców ISTA (4 osoby), 

 2 szkolenia doskonalące dla próbobiorców urzędowych (71 osoby), 

 2 szkolenia doskonalące dla próbobiorców akredytowanych (53 osoby),  

 5 szkoleń podstawowych dla analityków nasiennych - zboża (11 osób), trawy 

(4 osoby) i warzywa (5 osób,) 

 2 szkolenia doskonalące dla analityków nasiennych (35 osób). 

Wydano: 

 55 zaświadczeń o ukończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu dla próbobiorców 

materiału siewnego, 

 14 zaświadczeń o ukończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu dla analityków 

nasiennych. 
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3.2.7.2. Organizacja badań biegłości 

W 2014 r. LON zorganizował dwie rundy badań biegłości dla laboratoriów oceny nasion. 

Pierwsza runda przeznaczona była dla 40 uczestników: Laboratoriów i Pracowni Oceny 

Nasion Wojewódzkich Inspektoratów i laboratoriów akredytowanych prowadzących obrót 

i niezależnych w całym kraju, druga dla 16 uczestników: Laboratoriów i Pracowni Oceny 

Nasion Wojewódzkich Inspektoratów. W ramach rundy 1/2014 przygotowano i rozesłano 

120 próbek nasion pszenicy. Badaniami zostały objęte: oznaczanie czystości nasion, 

oznaczanie zawartości innych gatunków nasion i zdolności kiełkowania. W ramach rundy 

2/2014 rozesłano 60 próbek soi, badaniami zostało objęte oznaczanie zdolności kiełkowania. 

Wyniki są w trakcie opracowania. 

Zorganizowano także jedno porównanie międzylaboratoryjne, w którym uczestniczyły 

LON WIORiN w Poznaniu i PON WIORiN w Koszalinie. W ramach porównania 

przygotowano i przekazano do badań 15 próbek pszenicy, porównanie dotyczyło oznaczania 

masy tysiąca nasion. 

3.2.8 Wnioski i trendy 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat (2012-02014), w zakresie badań laboratoryjnych 

materiału siewnego i nadzoru nad podmiotami akredytowanymi biorącymi udział w ocenie 

materiału siewnego, można zaobserwować następujące trendy: 

 w ocenie laboratoryjnej wykonywanej w Laboratorium Oceny Nasion utrzymywał się 

zbliżony poziom ilości prób przyjętych do oceny,  

 zmalała ilość kwalifikatów w ocenie pierwotnej przyjętych do oceny w LON ze 

względu na przekazanie kompetencji do oceny laboratoriom akredytowanym 

pracującym pod urzędowym nadzorem, 

 wzrosła liczba podmiotów akredytowanych objętych urzędowym nadzorem 

(próbobiorcy, laboratoria, przedsiębiorstwa upoważnione do wypełniania etykiet) oraz 

ilość prób kontrolnych będących elementem nadzoru nad akredytowanymi 

laboratoriami i próbobiorcami,  

 wzrosło zapotrzebowanie na urzędowe etykiety materiału siewnego zarówno 

zadrukowane jaki i wydawane do wypełniania w upoważnionych przedsiębiorstwach. 

3.3  Ocena polowa i kontrola produkcji materiału szkółkarskiego. 

W 2014 r. ocenę polową wykonano na powierzchni 24,42 ha upraw materiału 

szkółkarskiego. Ocenę przeprowadzono w 19 gospodarstwach szkółkarskich, w tym 
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w 2 gospodarstwach z wyłączną produkcją materiału kwalifikowanego. Ogółem oceniono 

37 plantacji materiału szkółkarskiego. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba 

gospodarstw nie zmieniła się, natomiast powierzchna upraw szkółkarskich zmniejszyła się 

o 7,79 ha, tj. 24,2%. 

W 2014 roku zakwalifikowano: 

 291 600 szt. drzew owocowych, w tym 219 850 szt. to drzewa wolne od wirusów, co 

stanowi 75,4% ogólnej ilości zakwalifikowanych drzew; 

 46 000 szt. krzewów porzeczek i agrestu, 60 000 szt. sadzonek krzewów jagodowych, 

156 000 szt. sadzonek porzeczki złotej;  

Wiosną 2014 roku dokonano lustracji plantacji matecznych porzeczek na pow. 0,2 ha. – 

nie stwierdzono obecności rewersji na porzeczkach. 

 604 500 szt. podkładek wegetatywnych drzew owocowych, w tym 589 500 szt. 

(97,5%) szt. to podkładki wolne od wirusów; 

 1 788 000 szt. podkładek generatywnych, w tym 1 096 000 szt. (61,3%) to podkładki 

wolne od wirusów; 

 1 511 400 szt. sadzonek truskawek.  

W porównaniu z rokiem 2013 zanotowano wzrost ilości zakwalifikowanych: 

 drzew owocowych o 24 190 szt. tj. 9,0% 

 podkładek generatywnych o 357 000 szt. tj. 24,9% 

 podkładek wegetatywnych o 31 750 szt. tj. 5,5%. 

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek w produkcji: 

 krzewów jagodowych o 42 000 szt. tj. 47,7% 

 sadzonek truskawek o 508 600 szt. tj. 25,2%. 

Latem 2014 r. przeprowadzono ocenę sadów zraźnikowych i nasiennych 

w 7 gospodarstwach szkółkarskich. Oceną objęto 2 sady do pozyskiwania zrazów na 

powierzchni 0,75 ha i 6 sadów do pozyskiwania nasion do produkcji podkładek 

generatywnych na powierzchni 2,0 ha. Zakwalifikowano 859750 szt. oczek drzew 

owocowych, w tym 839 750 szt. tj. 97,7% to oczka wolne od wirusów i 1130 kg nasion, 

w tym 1105 kg tj. 97,8% nasion wolnych od wirusów.  

W stosunku do roku 2013 nastąpił spadek w ilości zakwalifikowanych oczek drzew 

owocowych o 25 290 szt., co stanowi 2,9% i nasion do produkcji podkładek generatywnych 

o 216 kg tj. 16,0%.  
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W 2014 roku ocenę polową materiału szkółkarskiego wykonało 5 urzędowych 

kwalifikatorów. 

Producenci zakupili w 2014 r. 41 335 szt. etykiet-paszportów dla kwalifikowanego 

materiału szkółkarskiego przeznaczonego do obrotu, w tym 27 053 szt. paszportów 

pomarańczowych (materiał szkółkarski wolny od wirusów) i 14 282 szt. paszportów białych 

(pozostały materiał szkółkarski).  

W 2014 roku przeprowadzono kontrolę u 63 dostawców materiału szkółkarskiego CAC. 

Kontrolą objęto: 

 17 gospodarstw produkujących materiał szkółkarski kategorii kwalifikowany i CAC 

 46 gospodarstw z wyłączną produkcją CAC. 

Wielkość produkcji materiału szkółkarskiego CAC na terenie województwa 

wielkopolskiego przedstawiają tabele 3.2 i 3.3. 

Tabela 3.2 Produkcja materiału szkółkarskiego CAC w 2014 roku 

L.p. Gatunek 
Drzewka Krzewy/sadzonki * 

Sztuki 

1. Brzoskwinia 71 215  

2. Czereśnia 91 721  

3. Grusza 66 642  

4. Jabłoń 539 641  

5. Morela 26 171  

6. Śliwa domowa 117 735  

7. Śliwa japońska 11 210  

8. Wiśnia 135 265  

9. Orzech włoski 2 535  

10. Agrest  406 085 

11. Borówka wysoka  10 700 

12. Porzeczka czarna  697 564 

13. Porzeczka czerwona i biała  707 798 

14. Leszczyna  9 215 

15. Malina  7100/43160 

16. Jeżyna  50/300 

17. Żurawina wielkoowocowa  20/100 

18. Truskawka  1647900/38389020 

19. Poziomka  - 

* dla pozycji 15-19 
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Tabela 3.3 Powierzchnia upraw materiału CAC w 2014 roku 

L.p. Rodzaj materiału szkółkarskiego Powierzchnia - ha 

1. Szkółka drzew owocowych 31,39 

2. Szkółka krzewów jagodowych 15,38 

3. Plantacja sadzonek truskawek 67,57 

3.4 Kontrola materiału siewnego  

Zgodnie z ustawą o nasiennictwie z 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 

ze zm.), obrót materiałem siewnym mogą prowadzić przedsiębiorcy, rolnicy i dostawcy, 

którzy zgłoszą zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem właściwemu wojewódzkiemu 

inspektorowi i zostaną wpisani do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców (art. 84, 

art. 86, art. 87 ustawy o nasiennictwie). 

W 2014 roku do ewidencji przedsiębiorców na terenie Wielkopolski wpisano 

118 przedsiębiorców, do ewidencji rolników wpisano 7 rolników, a do ewidencji dostawców 

wpisano 64 dostawców (16 dostawców materiału szkółkarskiego, 12 dostawców 

rozmnożeniowego lub nasadzeniowego materiału roślin warzywnych, 36 dostawców 

rozmnożeniowego lub nasadzeniowego materiału roślin ozdobnych). 

W 2014 roku przeprowadzono 1200 kontroli u 945 podmiotów w zakresie wytwarzania, 

przerobu, pakowania i obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, 

sadzeniakami ziemniaka, materiałem szkółkarskim oraz materiałem rozmnożeniowym 

i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych. Na skutek stwierdzonych podczas kontroli 

nieprawidłowości podjęto następujące działania: 

 wydano 11 decyzji zakazu prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych 

i warzywnych niespełniającym wymagań, w tym 9 decyzji dotyczyło materiału 

siewnego niespełniającego wymagań jakościowych, 2 decyzje dotyczyły partii 

materiału siewnego roślin warzywnych, których próby poddane ocenie tożsamości 

okazały się nietożsame z próbami wzorcowymi odmian. Sprawdzono wykonanie 

decyzji poprzez kontrolę dokumentacji przekazania materiału na cele niesiewne lub 

kontrolę protokołów zniszczenia nasion niespełniających wymagań; 

 wydano 29 decyzji dotyczących opłat sankcyjnych na łączną kwotę 65 830,00 zł 

za prowadzenie obrotu materiałem siewnym przez podmioty, które nie zgłosiły tego 

faktu Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa. Cztery podmioty wniosły odwołanie do Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa wnioskując o oddalenie wydanej decyzji. Główny 
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Inspektor utrzymał zaskarżone decyzje w mocy. Jeden podmiot złożył skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego 

Inspektora. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę oddalił; 

 nałożono 4 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 700,00 zł. Ukarano 

mandatami: 3 przedsiębiorców na kwotę 200,00 zł za nieprawidłowości 

w dokumentacji sprzedaży materiału siewnego, 1 przedsiębiorcę na kwotę 500,00 zł za 

nie dołączenie etykiet do materiału siewnego; 

 skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy, które dotyczyło 

wprowadzania do obrotu materiału siewnego bez właściwego zabezpieczenia 

opakowania oraz urzędowej etykiety; 

Upoważnienia do oceny polowej plantacji nasiennych posiada 65 urzędowych 

kwalifikatorów i 59 akredytowanych kwalifikatorów. W roku 2014 cofnięto uprawnienia 

16 akredytowanym kwalifikatorom materiału siewnego z powodu ustania stosunku pracy. 

Kontrolowano pracę 46 akredytowanych kwalifikatorów na 177 plantacjach o powierzchni 

2291,04 ha. Kontrolą objęto 12,3 % plantacji ocenianych przez akredytowanych 

kwalifikatorów i 14,8% ogólnej powierzchni plantacji ocenianych przez akredytowanych 

kwalifikatorów. Kontrolowano głównie plantacje zbóż. 

Kwalifikatorów urzędowych kontrolowało 7 pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. 

Skontrolowano pracę 18 kwalifikatorów roślin rolniczych (zboża, ziemniaki) 

na 86 plantacjach o powierzchni 486,87 ha (8,3% plantacji ocenianych przez upoważnionych 

kwalifikatorów i 6,1% ogólnej powierzchni plantacji ocenianych przez upoważnionych 

kwalifikatorów) oraz 2 kwalifikatorów materiału szkółkarskiego na 10 plantacjach 

o powierzchni 13,7 ha. Zmian decyzji kwalifikatorów urzędowych nie było.  

W 2014 roku przeprowadzono 5 szkoleń doskonalących dla kwalifikatorów materiału 

siewnego roślin rolniczych, w tym 3 szkolenia dla 61 urzędowych kwalifikatorów oraz 

2 szkolenia dla 50 akredytowanych kwalifikatorów. 

W 2014 roku skontrolowano pracę 6 próbobiorców sadzeniaków ziemniaka. Do badań 

kontrolnych na wirusy pobrano 18 prób sadzeniaków ziemniaka. Wyniki badań kontrolnych 

były zgodne z badaniami pierwotnymi. 

W celu kontroli obrotu materiału siewnego na obecność nasion zmodyfikowanych 

genetycznie w 2014 roku pobrano 25 prób z kukurydzy i 19 prób z rzepaku. Badania 

przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa nie wykazały obecności nasion zmodyfikowanych genetycznie. 
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W 2014 roku w trakcie prowadzenia kontroli materiału siewnego w obrocie pobrano 

575 prób kontrolnych z partii roślin rolniczych i warzywnych. Wiosną w trakcie kontroli 

sadzeniaków ziemniaka w obrocie pobrano 19 prób kontrolnych sadzeniaków ziemniaka do 

oceny laboratoryjnej na wirusy. Zestawienie wyników kontroli, wg grup przedstawia 

tabela 3.4. 

Tabela 3.4 Zestawienie skontrolowanych i zakwestionowanych partii materiału siewnego 

Grupa roślin 

Kontrolą objęto: 
Z tego 

zakwestionowano: 
Wydano 

decyzje zakazu 

prowadzenia 

obrotu 
partii o masie 

w tym 

zakupionego 

w innych krajach partii o masie 

partii o masie 

Zboża jare i ozime 310 4459,71 t 1 2,9 t 1 1,0 t - 

Inne rolnicze 90 1659,52 t 46 404,0 t 4 3,1 t 0,474 t 

Ziemniak 19 160,0 t 3 49,65 t - - - 

Warzywa 175 
18 446,1 

kg 
- - 11 450,14 kg 395,58 kg 

Jakość materiału siewnego zbóż jarych, pozostałych gatunków roślin rolniczych oraz 

warzyw kwestionowana była z powodu niskiej zdolności kiełkowania.  

W trakcie kontroli materiału siewnego będącego w obrocie skontrolowano: 

 1297 partii zbóż o masie 16 198,3 tony, 

 580 partii kukurydzy o masie 383,0 j.s. 632,5 tony,  

 257 partii ziemniaka o masie 1646,5 tony, 

 769 partii pozostałych gatunków roślin rolniczych o masie 1396,1 tony i 19 869 

jednostek siewnych buraka cukrowego, 

 2613 partii warzyw o masie 49 644,7 kg. 

Na terenie Wielkopolski w 2014 roku urzędowi kwalifikatorzy sadzeniaka ziemniaka 

dokonali oceny cech zewnętrznych 525 partii sadzeniaków ziemniaka o łącznej masie 

8193,3 tony z czego 4 partie o masie 136,2 tony zostało zdyskwalifikowanych. 

Przepisy ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 ze 

zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu 

stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. 2013 poz. 39 ze zm.) 

nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązek dokonania 

kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810. W 2014 

roku na terenie województwa wielkopolskiego, w losowo wybranych gospodarstwach, 

na powierzchni 17 712,75 ha przeprowadzono 1650 kontroli zakazu stosowania materiału 
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siewnego GMO - kukurydzy MON810. Kontrolowano dokumentację zakupu materiału 

siewnego dotyczącą plantacji objętych kontrolą, pobrano próbki materiału roślinnego 

i wykonano 893 polowych testów paskowych oraz pobrano 120 próbek materiału roślinnego 

do badań w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa. Nie stwierdzono zastosowania materiału siewnego kukurydzy MON 810. 

W 2014 roku przeprowadzono kontrolę upraw winorośli przeznaczonych do wyrobu wina 

gronowego w celu sprawdzenia zgodności uprawianych odmian z przepisami 

art. 27.1. ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 

obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690 tekst 

jednolity z 5 maja 2014 r.). Skontrolowano uprawy winorośli w 2 gospodarstwach na 

powierzchni 2,28 ha. Przeprowadzone kontrole wykazały, że wszystkie uprawiane odmiany 

winorośli, z których winogrona będą przeznaczone do wyrobu wina w roku gospodarczym 

2014/2015 spełniają wymogi art. 27. 2. ww. ustawy.  

Zgodnie z art. 92 pkt 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1512 ze zm.) przedsiębiorcy prowadzący obrót materiałem siewnym złożyli 

do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informację 

o materiale siewnym, który po raz pierwszy wprowadzili do obrotu. Informacja obejmuje 

okres od 01.07.2013 do 30.06.2014 r. i złożyło ją 93 przedsiębiorców z terenu województwa 

wielkopolskiego. Załączona tabela 3.5. ”Informacja o wprowadzonym do obrotu przez 

przedsiębiorców materiale siewnym w okresie 01.07.2013-30.06.2014 r. obrazuje ilość 

wytworzonego, wprowadzonego do obrotu oraz znajdującego się w magazynach 

przedsiębiorcy materiału siewnego w poszczególnych grupach roślin. Podział sprzedaży na 

państwa członkowskie UE i państwa trzecie pokazuje jaka część materiału siewnego 

wyprodukowana w kraju zostaje wysłana do innych krajów. Analizując poszczególne grupy 

roślin największą sprzedaż mamy w grupie inne rośliny rolnicze dotyczy to facelii – 85,7%, 

następnie trawy gazonowe i pastewne 66,2%, bobowate drobnonasienne 33,8%, oleiste 

i włókniste 29,5%, bobowate grubonasienne 26,0%. Najmniejszy udział w sprzedaży 

stanowią zboża, bo tylko 2,5% wyprodukowanego materiału siewnego. 

Z analizy produkcji i obrotu materiału siewnego w Wielkopolsce w stosunku do kraju 

wynika, że w przypadku zbóż mamy 32 % udziału w reprodukcji krajowej materiału 

siewnego (wykres 3.8.), a 36% w obrocie tym materiałem. Inne gatunki rolnicze - facelia 71% 

udziału w reprodukcji krajowej materiału siewnego (wykres 3.9), a 67% w obrocie tym 

materiałem. 
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W trawach 34% plantacji zlokalizowanych jest na terenie Wielkopolski (wykres 3.10.), ale 

mamy 46% udziału w obrocie gatunkami traw. Rozbieżność pomiędzy produkcją, a obrotem 

materiałem siewnym wynika z faktu, iż na terenie Wielkopolski maja siedzibę największe, 

liczące się na rynku krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwa nasienne, które cześć 

materiału siewnego reprodukują na terenie innych województw. 
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Tabela 3.5 Informacja o wprowadzonym do obrotu przez przedsiębiorców materiale siewnym w okresie: 01.07.2013 -30.06.2014 roku 

 

Lp. Grupa roślin 
K

a
te

g
o

ri
a

 

J
ed

n
o

st
k

a
 

Stan 

początkowy 

Przychód materiału siewnego Sposób zagospodarowania materiału siewnego 

Stan 

końcowy 
Produkcja 

własna lub 

kontraktacja 

Przywie-

ziony 

z innych 

państw 

UE 

Przywie- 

ziony 

z państw 

trzecich 

Sprzedaż na cele siewne 

Przeklasy- 

fikowane 

na cele 

niesiewne 

Wykorzy- 

stanie do 

siewu w 

posiadanym 

gospod. 

Wykorzy-

stanie do 

mieszanek 
ogółem 

w tym: 

do innych 

państw 

członkow

skich 

do 

państw 

trzecich 

1. Zbożowe E, K t 16657,31 94079,43 14389,48 4 866,15 101003,52 2370,99 114,76 12538,44 1255,08 3,89 15191,46 

2. 
Oleiste 

i włókniste 
E, K t 582,19 1312,71 1409,79 109,67 2417,54 701,08 10,80 173,49 17,31 0,04 805,98 

3. 
Bobowate 

grubonasienne 
E, K t 750,98 2379,43 68,93 0 2606,2 621,52 57 195,05 147,69 7,32 243,08 

4. 
Bobowate 

drobnonasienne 
E, K t 143,69 170,98 266,68 46,4 432,2 146 0,1 0,03 1,3 56,49 137,73 

5. 
Trawy gazonowe 

i pastewne 
E, K t 1456,8 3337,99 1064,73 748,8 2821,34 1867,78 0,3 14,86 4,06 2467,39 1300,66 

6. 
Inne rolnicze 

(facelia) 
E, K t 18,63 436,85 5,68 0 440,01 377,05 8,31 1,74 4,49 0 14,92 

7. 

Burak cukrowy 

i pastewny, 

ziemniak 

E, K t 11,7 9640 6499,8 0 15595,12 0,05 110,04 169,19 375,27 0 11,92 

8. Warzywne 

E, 

K, 

ST 

kg 1219879,64 345865,74 132296,47 20773,15 569135,93 182802,95 25478,61 52997,48 699,42 1970,30 1094009,19 
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Wykres 3.8 Udział w produkcji krajowej materiału siewnego zbóż w sezonie 2013/2014 

 

 

Wykres 3.9 Udział w produkcji krajowej materiału siewnego inne gatunki rolnicze - facelia w sezonie 

2013/2014 
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Wykres 3.10 Udział w produkcji krajowej materiału siewnego traw w sezonie 2013/2014 

 

3.5 Kontrola tożsamości odmianowej 

Oceny tożsamości odmianowej dokonuje na zlecenie Inspekcji Centralny Ośrodek Badania 

Odmian Roślin Uprawnych, jednostka podległa bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Próby z materiału siewnego do oceny tożsamości pobierane są przez 

urzędowych próbobiorców, pracowników Inspekcji i dostarczane przez nich do Działu 

Nadzoru Nasiennego WIORiN w Poznaniu. Po rejestracji próby przekazywane są 

do odpowiednich stacji COBORU, gdzie są wysiewane na poletkach i porównywane 

z roślinami z poletek obsianych próbą wzorcową.  

W roku 2014 do oceny tożsamości odmianowej w Wielkopolsce pobrano 748 prób roślin 

rolniczych i warzywnych. Na podstawie otrzymanych informacji z COBORU wszystkie 

badane partie były tożsame z partiami wzorcowymi.  

3.6 Rolnictwo ekologiczne 

Organem wydającym pozwolenia w drodze decyzji na zastosowanie w rolnictwie 

ekologicznym materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego 

niespełniającego wymagań dotyczących rolnictwa ekologicznego jest wojewódzki inspektor 

ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na adres siedziby prowadzenia 
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działalności albo adres zamieszkania wnioskodawcy (ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku 

o rolnictwie ekologicznym Dz. U. 2009 Nr 116 poz. 975). 

W roku 2014 Wielkopolski Wojewódzki Inspektor wydał ogółem 226 decyzji 

na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego, który nie został wytworzony 

z użyciem metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej, w tym 194 decyzji 

zezwalających, 14 decyzji odmownych, 16 decyzji w części zezwalających i w części 

odmownych, 2 decyzje o umorzeniu postępowania. Zezwolenia dotyczyły głównie materiału 

siewnego roślin rolniczych (zboża, trawy, rośliny motylkowate), materiału siewnego roślin 

warzywnych oraz materiału szkółkarskiego. W 2014 roku przeprowadzono kontrole 

u wnioskodawców, którzy otrzymali pozwolenia na zastosowanie materiału 

konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym. Skontrolowano wykonanie 21 decyzji 

w zakresie posiadanej dokumentacji zakupu, etykiet urzędowych, paszportów roślin. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

W 2014 roku przeprowadzono również kontrole u 2 przedsiębiorców – dostawców 

ekologicznego materiału siewnego w zakresie zgodności wytwarzania i obrotu tym 

materiałem z przepisami obowiązującymi w nasiennictwie i rolnictwie ekologicznym.  
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4. Diagnostyka laboratoryjna 

4.1 Działalność diagnostyczna w laboratoriach fitosanitarnych  

W zakresie zagadnień diagnostycznych Laboratorium Wojewódzkiemu podlegają 

pracownie laboratoryjne w Oddziałach i Delegaturze w Lesznie oraz laboratoria rejonowe 

w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu w Kaliszu i Koninie. W 2014 r. do badań 

laboratoryjnych, we wszystkich jednostkach, przyjęto 21199 próbek roślin, produktów 

roślinnych i przedmiotów i wykonano 24422 analizy laboratoryjne, w tym: 

 2925 analiz na obecność patogenów bakteryjnych 

 8669 analiz na obecność nicieni 

 4501 analiz na obecność patogenów grzybowych 

 4876 analiz na obecność wirusów i wiroidów 

 2666 analiz na obecność szkodników magazynowych, nasion chwastów i roślin 

pasożytniczych 

 785 analiz na obecność różnych patogenów 

Niektóre z pobranych próbek badane były pod kątem występowania kilku organizmów 

szkodliwych. W stosunku do roku ubiegłego wykonano o 2462 analizy więcej.  

Bardzo ważną grupę wśród ogólnej liczby badań nadal zajmowały badania bulw ziemniaka 

na obecność bakterii kwarantannowych: Clavibacter michiganesis ssp. sepedonicus oraz 

Ralstonia solanacearum. W 2014 roku przebadano 1349 próbek pod kątem bakterii 

Clavibacter michiganesis ssp. sepedonicus, była to taka sama liczba próbek jak w roku 2013. 

Pod kątem bakterii Ralstonia solanaceraum przebadano 1405 próbek co stanowiło wzrost 

o 57 próbek w stosunku do roku ubiegłego. Ten wzrost wynika z konieczności przebadania 

ziemniaków pochodzących z partii w której stwierdzono w kraju porażenie przez Ralstonia 

solanacearum. Na obecność bakterii Clavibacter michiganesis ssp. sepedonicus przebadano 

wszystkie plantacje urzędowo kwalifikowanych ziemniaków. Badaniu podlegały również 

ziemniaki inne niż sadzeniaki w ramach: kontroli fitosanitarnej eksportu, kontroli wszystkich 

partii ziemniaków w gospodarstwach produkujących sadzeniaki kwalifikowane, kontroli 

ziemniaków w gospodarstwach z nałożoną kwarantanną, kontroli monitoringowej 

u zarejestrowanych producentów oraz w ramach dochodzeń. 

Obecność bakterii Clavibacter michiganesis spp. sepedonicus stwierdzono ogółem 

w 19 próbkach (21 próbek w 2013 roku). Na 710 przebadanych próbek sadzeniaków 

ziemniaka, porażenie odnotowano w 2 próbkach. 

W żadnej z próbce nie stwierdzono bakterii Ralstonia solanacearum.  



 

 62 

Badania na obecność Clavibacter michiganesis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum 

prowadzone były w Laboratorium Wojewódzkim jak również w laboratoriach Delegatur 

w Koninie i Kaliszu. Laboratoria te, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu 

immunofluorescencji pośredniej, przesyłały ekstrakty uzyskane z bulw ziemniaka do 

Laboratorium Wojewódzkiego, gdzie poddawane były one dalszym badaniom mającym na 

celu potwierdzenie bądź wykluczenie obecności Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.  

Pod kątem obecności nicieni w 2014 roku przebadano 7849 próbek. Najliczniejszą pozycję 

w grupie badań nematologicznych stanowiły badania gleby na obecność cyst mątwików 

Globodera spp. Przebadano 6647 próbek gleby i podłoży uprawowych czyli o 978 więcej niż 

w roku 2013. Badania prowadzone były w Laboratorium Wojewódzkim, w Laboratoriach 

Delegatur w Koninie i Kaliszu oraz w Oddziale w Złotowie. Wykonywano badania związane 

z weryfikacją ognisk mątwika po upływie 5 lat od daty nałożenia kwarantanny, badania 

próbek pochodzących z pól przeznaczonych do uprawy lub składowania sadzeniaków 

ziemniaka i innych roślin wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego. Przeprowadzono 

także monitoringowe badania próbek pobranych z 0,5% powierzchni pól pod uprawę 

ziemniaków innych niż sadzeniaki. W 18 przebadanych próbkach gleby stwierdzono 

obecność cyst z żywą zawartością Globodera rostochiensis co stanowiło wzrost o ok. 50% 

w stosunku do roku ubiegłego. Badania na obecność cyst nicieni z rodzaju Globodera 

wykonywano metodami z zastosowaniem automatycznego ekstraktora cyst oraz metodą 

mikroskopową (morfologiczno-metryczną). Próbki pozytywne zostały dodatkowo 

potwierdzone przez laboratorium, testem multiplex PCR. 

Drugą znaczącą pozycją w grupie badań nematologicznych, stanowiły badania materiału 

roślinnego na obecność Ditylenchus dipsaci. Przebadano 835 próbek cebuli dymki, nasion 

cebuli oraz cebul kwiatowych. W żadnej próbce nie stwierdzono obecności Ditylenchus 

dipsaci. 

W zakresie badań na obecność nicieni Ditylenchus destruktor wykonano 754 analizy 

i przebadano wszystkie próbki ziemniaków sadzeniaków oraz próbki cebul kwiatowych 

przeznaczonych na eksport. W żadnej próbce nie stwierdzono obecności Ditylenchus 

destructor.  

Pod kątem obecności Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax przebadano wszystkie 

próbki ziemniaków sadzeniaków kategorii elitarny oraz ponad 10% sadzeniaków 

kwalifikowanych, jak również 161 próbek korzeni roślin przeznaczonych na eksport 
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(wykonano 214 analiz). W żadnej z przebadanych próbek nie stwierdzono obecności w/w 

nicieni, natomiast w 27 próbkach korzeni roślin ozdobnych stwierdzono obecność 

niekwarantannowego gatunku Meloidogyne hapla. 

W ramach obowiązku przebadania gleby pod kątem obecności nicieni, przed założeniem 

plantacji materiałów rozmnożeniowych takich jak: Rubus, Fragaria, Prunus wykonano 

badania 95 próbek gleby na obecność nicieni Longidorus spp. i Xiphinema spp. W żadnej 

próbce nie stwierdzono obecności nicieni.  

Kontynuowano badania próbek pochodzących z monitoringu lasów sosnowych, 

składowisk drewna iglastego i tartaków oraz materiałów opakowaniowych pochodzących 

z importu z Portugalii, pod kątem występowania nicienia Bursaphelechus xylophilus. 

Przebadano ogółem 70 próbek w których nie stwierdzono obecności nicienia, natomiast 

w 2 próbkach stwierdzono obecność niekwarantannowego gatunku Bursaphelenchus 

mucronatus. 

Kolejną liczną grupę stanowiły badania mykologiczne  przebadano ogółem 4421 próbek. 

Najważniejszą pozycję w tej grupie nadal stanowiły badania gleby na obecność zarodni 

przetrwalnikowych grzyba Synchytrium endobioticum – przebadano 4307 próbek gleby 

i podłoży uprawowych, co stanowiło wzrost o 667 próbek w stosunku do roku ubiegłego. 

Próbki pochodziły m.in. z pól przeznaczonych pod uprawę ziemniaków sadzeniaków i innych 

materiałów roślinnych, miejsc uprawy ziemniaków rakopodatnych lub o nieustalonej 

odporności na Synchytrium endobioticum oraz w ramach monitoringu z pól na których 

uprawiane były inne ziemniaki niż sadzeniaki. Glebę badano metodą Jellema w Laboratorium 

Wojewódzkim i w Laboratoriach Delegatur. W żadnej próbce nie stwierdzono obecności 

grzyba Synchytrium endobioticum.  

W ramach monitoringu przebadano 4 próbki roślin ozdobnych na obecność grzyba 

Phytophthora ramorum, które uznano za wolne od tego patogena. Próbki nasion zbóż 

przeznaczone na eksport przebadano pod kątem obecności organizmu Tilletia spp. 

W 9 próbkach stwierdzono obecność Tilletia caries.  

Spośród badań na obecność wirusów i organizmów wirusopodobnych (3850 próbek) 

najliczniejszą pozycję stanowiły badania na obecność wirusa szarki Plum pox virus – 3688 

próbek. Liczba przebadanych próbek (liści śliw, moreli i brzoskwiń, czereśni i wiśni) 

pobranych z miejsc produkcji materiału rozmnożeniowego, była większa w stosunku do roku 

ubiegłego o 693, ze względu na wprowadzenie obowiązku badania próbek materiału 

rozmnożeniowego czereśni oraz wiśni. W żadnej próbce nie stwierdzono obecności wirusa 

PPV.  
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W ramach monitoringu w 2014 roku, przebadano 5 próbek roślin i owoców pomidora pod 

kątem obecności wirusa Pepino mosaic virus metodą inderict ELISA. Nie stwierdzono 

obecności wirusa w żadnej próbce. 

W 2014 roku kontynuowano diagnostykę wiroidów Chrysanthemum stund viroid (CSVd) 

na sadzonkach złocieni metodą R-Page. Przebadano ogółem 96 próbek w żadnej nie 

stwierdzając obecności wiroida.  

W ramach monitoringu wykonano 22 analizy na obecność wiroida Potato spindle tuber 

viroid (PSTVd). Badaniu podlegały wszystkie ziemniaki sadzeniaki kategorii elitarny oraz 

10% pozostałych sadzeniaków. Wykonano też badania zlecone przez inne jednostki PIORiN. 

W żadnej próbce nie stwierdzono obecności PSTVd. 

W 2014 roku przebadano 324 próbki ziemniaków sadzeniaków na obecność wirusów 

ziemniaka PVM, PVY, PLRV, metodą próby oczkowej i testem ELISA. Wykonano 

987 analiz. Porażenie wirusami stwierdzono w 10 próbkach.  

Przebadano 2552 próbki na obecność szkodników magazynowych, nasion chwastów 

i roślin pasożytniczych. Były to głównie próbki nasion i produktów roślinnych 

przeznaczonych na eksport.  

Kierunek badań oraz ilość przebadanych próbek pod kątem organizmów szkodliwych które 

dominowały w działalności diagnostycznej WIORiN w Poznaniu w latach 2013 i 2014, 

przedstawia wykres 4.1 

Wykres 4.1 Liczba próbek przebadanych pod kątem wybranych organizmów szkodliwych 

w laboratoriach WIORiN w Poznaniu w latach 2013 i 2014 
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Z ogółem przebadanych we wszystkich laboratoriach WIORiN w Poznaniu, 21199 próbek 

materiału roślinnego i gleby, 125 próbek uznano za porażone przez organizmy szkodliwe, 

co stanowi ok. 0,6% wszystkich przebadanych próbek. 

W ramach sterowania jakością badań w Laboratorium Wojewódzkim w Poznaniu 

wykonano dodatkowo 531 analiz w zakresie akredytowanych metodyk badawczych. 

W 2014 roku Laboratorium Wojewódzkie w Poznaniu poszerzyło zakres badań o niżej 

wymienione metody badawcze: 

 wykrywanie Xantomonas campestris pv. phaseoli – w nasionach fasoli (test IF, 

metoda hodowlana), 

 wykrywanie Erwinia stewardii – w nasionach kukurydzy (test IF, metoda hodowlana), 

 wykrywanie Pseudomonas syringe pv. glicynea – w nasionach soi (metoda 

hodowlana). 

Wykres 4.2 przestawia zaangażowanie laboratoriów i pracowni w proces diagnostyczny. 

Najwięcej prób przebadano w Laboratorium Wojewódzkim w Poznaniu, które dysponuje 

najlepszą bazą diagnostyczną. W laboratoriach Delegatur wykonywane są specjalistyczne 

badania w ograniczonym zakresie, natomiast w pracowniach laboratoryjnych Oddziałów 

wykonywane były głównie badania na obecność szkodników magazynowych i chwastów oraz 

ocena makroskopowa na obecność agrofagów, głównie w próbkach przeznaczonych na 

eksport. 

Wykres 4.2 Liczba wykonanych analiz w poszczególnych laboratoriach oraz pracowniach 

laboratoryjnych WIORiN w Poznaniu w latach 2013 i 2014  
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4.2 System Zarządzania Laboratorium 

Laboratorium Wojewódzkie w Poznaniu posiada wdrożony i udokumentowany system 

zarządzania zgodny z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz uzyskało 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie 6 metodyk badawczych. 

W czerwcu 2014 roku odbyła się 2 dniowa ocena PCA w nadzorze, w trakcie której 

rozszerzono zakres akredytacji o niżej wymienione metody badawcze: 

 wykrywanie obecności wirusa PPV w materiale roślinnym metodą testu ELISA, 

 identyfikacja nicieni Globodera rostochiensis i Globodera pallida metodą testu 

multiplex PCR 

W trakcie auditu audtiorzy potwierdzili kompetencje laboratorium do wykonywania badań 

zgłoszonych do rozszerzenia zakresu jak również badań w ramach dotychczasowego zakresu 

akredytacji.  

PCA pozytywnie oceniło także funkcjonowanie systemu zarządzania laboratorium oraz 

wszelkie działania doskonalące w tym zakresie.  

4.3 Udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych  

W 2014 r. Laboratorium Wojewódzkie wzięło udział w 5 badaniach biegłości 

i porównaniach międzylaboratoryjnych w niżej wymienionym zakresie:  

 Identyfikacja cyst mątwików do gatunków Globodera rostochiensis i Globodera 

pallida metodą multiplex-PCR. 

 Wykrywanie nicieni z rodzajów Longidorus i Xyphinema w przesączu próbek gleby 

i określenie ich przynależności do rodzaju metodą mikroskopową (morfologiczno-

metryczną). 

 Identyfikacja Phytophthora ramorum z zastosowaniem metody hodowlanej 

i mikroskopowej (morfologiczno – metrycznej). 

 Wykrywanie patogenów z rodzaju Pospiviroidae w materiale roślinnym metodą 

elektroforezy powrotnej (R-Page). 

 Wykrywanie wirusów ziemniaka (PLRV, PVM, PVY) w roślinach Solanum 

tuberosum metodą próby oczkowej i testem ELISA. 

Organizatorem w/w badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych było Centralne 

Laboratorium w Toruniu.  

Wyniki uzyskane przez Laboratorium były zadowalające i potwierdziły kompetencje 

pracowników Laboratorium w zakresie wykonywania w/w badań.  
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5. Skargi, wnioski, postulaty i inicjatywy obywateli 

5.1  Skargi i wnioski 

W 2014 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu wpłynęła 

jedna skarga na działalność organu. W związku z tym, iż skarga dotyczyła organu, zgodnie z art. 229 

ust. 2 w związku z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze 

zm.), została przekazana do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który uznał skargę w całości 

za bezzasadną. 

Ponadto w 2014 r. wpłynęła jedna skarga na pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 23 lipca 2014 r. 

inspektor z tego Oddziału próbował przeprowadzić kontrolę w gospodarstwie skarżącego. Skarżący 

stawiał m. in. następujące zarzuty: 

- brak kontroli w gospodarstwie przez okres 10 lat Argument ten w postępowaniu wyjaśniającym 

został uznany za zasadny; 

- poświadczenia nieprawdy przez pracownika WIORiN w Poznaniu Oddziału w Ostrowie Wlkp., 

co do przebiegu wydarzeń z dnia 23 lipca 2014 r. Kwestia uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli 

w gospodarstwie skarżącego poprzez użycie niecenzuralnych słów i wyzwisk w stosunku do 

inspektora na służbie oraz wypchnięcie go z gospodarstwa z użyciem siły fizycznej lub jak twierdzi 

skarżący, braku poszanowania własności prywatnej przez osobę kontrolującą podczas próby 

przeprowadzenia kontroli, zostanie rozpoznana przez właściwy Sąd.  

5.2  Postulaty i inicjatywy obywateli 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu 

wpłynęło 29 spraw z tego zakresu, tj. o jedną więcej niż w 2013 r. (tabela 5.1).  

Tabela 5.1 Postulaty i inicjatywy obywateli w 2014 r. 

Lp. Postulaty i inicjatywy obywateli dotyczące: Sposób załatwienia 

1 2 3 

Podejrzenie wytrucia pszczół oraz stosowanie środków ochrony roślin w pobliżu pasiek 

1.  
Stwierdzenie wytrucia pszczół (Oddział 

Kościan) 

Informacja o wytruciu pszczół przesłana została przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz z 4 wynikami 

badań pszczół pobranych w celu zbadania pozostałości 

środków ochrony roślin. Wyniki badań wykazały 

obecność środków ochrony roślin w pobranych 

pszczołach. Przeprowadzono kontrolę stosowania 

środków ochrony roślin u wskazanych rolników. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: stosowanie 

środka ochrony roślin sprzętem niesprawnym 

technicznie, stosowanie śor niezgodnie z zawartymi 

w etykiecie wymaganiami, stosowanie śor w sposób 

stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 

i środowiska. Wystawiono mandat karny. 
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1 2 3 

2.  Podejrzenia wytrucia pszczół (Oddział Piła) 

Przeprowadzono kontrole w gospodarstwach 

położonych w pobliżu pasieki. W 4 gospodarstwach 

stwierdzono uchybienia dotyczące braku aktualnego 

badania technicznego sprzętu do wykonywania 

zabiegów ochrony roślin, zastosowanie środka ochrony 

roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami 

oraz brak aktualnego zaświadczenia o ukończeniu 

szkolenia. Rolnicy zostali ukarani mandatami karnymi. 

3.  
Podejrzenie wytrucia pszczół (Oddział 

Złotów) 

Przeprowadzono 2 kontrole stosowania środków 

ochrony roślin w gospodarstwach wskazanych przez 

pszczelarza. Inspektorzy brali również udział w pracach 

komisji powołanej przez Urząd Gminy w Tarnówce. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości.   

4.  

Telefoniczne zgłoszenie dotyczące 

podejrzenia wytrucia pszczół (Oddział 

Kościan) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin w firmie wskazanej jako potencjalnego sprawcę 

wytrucia. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Na zlecenie kontrolowanego zostały 

pobrane próbki facelii na badanie pozostałości środków 

ochrony roślin – badanie miało wynik pozytywny. 

Inspektorzy brali udział w pracy komisji powołanej 

przez Urząd Miasta i pobieraniu próbki pszczół, 

w których wykryto pozostałości środków ochrony roślin. 

Potencjalnego sprawcy nie ustalono. 

5.  
Podejrzenie zatrucia pszczół (Oddział 

Czarnków)  

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Inspektorzy brali również udział w pracach 

komisji powołanej przez Wójta Gminy Lubasz. Podczas 

prac komisji nie stwierdzono padniętych pszczół. 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

6.  
Niewłaściwe wykonywanie zabiegów 

w pobliżu pasieki (Oddział Gniezno) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

7.  
Podejrzenie wytrucia pszczół (Oddział 

Oborniki) 

Zgłoszenie wpłynęło jesienią 2014. Pszczelarze nie 

potrafili wskazać kiedy pszczoły zaczęły ginąć ani nie 

wiedzieli jaka może być przyczyna zamierania. Odbyło 

się spotkanie z zainteresowanymi pszczelarzami 

i przedstawicielami Związku Pszczelarzy, który 

wystosował zgłoszenie. Ustalono, że wczesną wiosną 

odbędzie się spotkanie z wszystkimi pszczelarzami ze 

Związku Pszczelarzy z rejonu obornickiego i zostaną oni 

przeszkoleni przez pracownika WIORiN w Obornikach 

by w przyszłości wiedzieli jak i kiedy zgłaszać upadki 

pszczół. 

8.  
Podejrzenie wytrucia pszczół (Oddział 

Gniezno) 

Przeprowadzono kontrole stosowania środków ochrony 

roślin u 3 wskazanych podmiotów. U każdego 

z kontrolowanych wykryto stosowanie tego środka 

ochrony roślin o tej samej substancji aktywnej. 

Inspektorzy brali udział w pracy komisji powołanej 

przez Urząd Gminy i pobieraniu próbki pszczół, 

w której wykryto pozostałości środków ochrony roślin. 

Ze względu na trudności z ustaleniem, który 

z 3 rolników jest winien, pszczelarz odstąpił od dalszego 

postępowania. 

9.  
Wykonywanie zabiegów w pobliżu pasieki 

(Oddział Czarnków) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą braku 

aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

w zakresie stosowania środków ochrony roślin. 

Wystawiono mandat karny. 



 

 69 

 

1 2 3 

10.  

Telefoniczne zgłoszenie dotyczące 

wykonywania zabiegów ochrony roślin 

w pobliżu pasieki (Oddział Wągrowiec) 

Notatka służbowa sporządzona po rozmowie 

telefonicznej. Ustalono, że rolnik wykonywał zabieg 

dokarmiania dolistnego. Rolnik posiada aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu 

stosowania środków ochrony roślin a opryskiwacz 

posiada aktualne badanie techniczne. 

11.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin w pobliżu 

pasieki (Oddział Pleszew) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin w gospodarstwie wskazanym przez pszczelarza. 

Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili uchybienia 

w zakresie stosowania środków ochrony roślin. 

Wykonującego zabiegi ukarano mandatem karnym. 

12.  
Podejrzenie zatrucia pszczół (Oddział 

Czarnków)  

Inspektorzy brali udział w pracach komisji powołanej 

przez Wójta Gminy Czarnków. Podczas prac komisji nie 

stwierdzono padniętych pszczół. Zgłoszenie zostało 

uznane za bezzasadne.. 

Zniesienie środka ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu 

13.  

Prośba o podjęcie działań kontrolnych 

u rolnika stosującego środki ochrony roślin 

w pobliżu działki, na której uprawiane były 

owoce i warzywa. Podejrzenie zniesienia 

preparatu (Oddział Kościan). 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.  

14.  

Zgłoszenie telefoniczne dotyczące 

uszkodzenia uprawy rzepaku w wyniku 

zabiegu środkiem ochrony roślin (Oddział 

Złotów) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

15.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin – 

zniszczenie plantacji buraka cukrowego 

(Oddział Gostyń) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

16.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin w pobliżu 

zabudowań mieszkalnych (Oddział Rawicz) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

17.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin szkody na 

plantacji czarnej porzeczki (Delegatura 

w Kaliszu) 

Inspektorzy WIORiN w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 

brali udział w pracach komisji powołanej przez Urząd 

Gminy Ceków Kolonia do spraw ustalenia przyczyn 

szkód powstałych na plantacji czarnej porzeczki. 

Ustalono nieprawidłowości dotyczące stosowania 

środków ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi 

zasadami ich stosowania. Ciecz została zniesiona i 

uszkodziła plantację. Sprawca szkody ukarany został 

mandatem karnym. 

18.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin w pobliżu 

zabudowań mieszkalnych (Oddział Piła) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Stwierdzono stosowanie środków ochrony roślin 

niezgodnie z wymaganiami zawartymi w etykiecie. 

Kontrolowany ukarany został mandatem karnym. 

19.  

Uszkodzenie plantacji buraka cukrowego - 

podejrzenie zniesienia cieczy (Oddział 

Krotoszyn) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Stwierdzono niestosowanie się do zasad 

integrowanej ochrony roślin. 

20.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin – 

podejrzenie zniesienia preparatu (Oddział 

Kościan) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowość dotyczącą nie przechowywania 

ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony 

roślin. 

21.  

Podejrzenie dotyczące nieprawidłowości 

w trakcie wykonywania zabiegów środkami 

ochrony roślin (Oddział Szamotuły) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 
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22.  

Podejrzenie dotyczące nieprawidłowości w 

trakcie wykonywania zabiegów środkami 

ochrony roślin – uszkodzenie plantacji żyta 

ozimego (Oddział Czarnków)  

Przeprowadzono kontrole stosowania środków ochrony 

roślin. Inspektorzy brali również udział w pracach 

komisji powołanej przez Wójta Gminy Lubasz. Ciecz 

została zniesiona i uszkodziła plantację żyta ozimego. 

Sprawca szkody ukarany został mandatem karnym.. 

Brak minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc lub obiektów 

23.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin w pobliżu 

zabudowań mieszkalnych (Oddział Koło) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Stwierdzono stosowanie środków ochrony roślin 

bez aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Wystawiono mandat karny.  

Stosowanie środka ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie dawkami 

24.  

Nieprawidłowości w trakcie wykonywania 

zabiegów środkami ochrony roślin (Oddział 

Wolsztyn) 

Przeprowadzono kontrolę stosowania środków ochrony 

roślin. Podczas kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Inne 

25.  

Prośba o anulowanie mandatu wystawionego 

w związku z zastosowaniem środka ochrony 

roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie 

wymaganiami (Oddział Nowy Tomyśl) 

Odpowiedź w formie pisma informującego o braku 

możliwości anulowania mandatu ze względu na 

prawidłową kwalifikację prawną popełnionego 

wykroczenia.  

26.  

Prośba o poradę dotyczącą możliwości 

wykonania zabiegu herbicydowego 

w uprawie jęczmienia jarego (Delegatura w 

Kaliszu) 

Odpowiedź udzielona w formie pisemnej.  

27.  
Telefoniczne zgłoszenie dotyczące barszczu 

Sosnowskiego (Oddział Poznań) 

Przeprowadzono oględziny wskazanego miejsca 

i potwierdzono fakt istnienia roślin Barszczu 

Sosnowskiego. Sprawę zgłoszono do Wydziału Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. 

28.  

Podejrzenie nieprawidłowego wprowadzania 

środków ochrony roślin do obrotu (Oddział 

Wolsztyn) 

Przeprowadzono kontrolę dotyczącą wprowadzania do 

obrotu środków ochrony roślin. Stwierdzono brak 

aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony 

roślin. Wystawiono mandat karny. 

29.  
E-mail dotyczący nielegalnej lakierni 

samochodowej (WIORiN w Poznaniu) 

Poinformowano, że urzędem kompetentnym 

w przedmiotowej sprawie jest Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska. 
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6. Wydane decyzje administracyjne  

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ I instancji 

w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, wydał w 2014 roku 1447 decyzji 

administracyjnych. Decyzje zostały wydane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z późn. zm.), ustawy 

z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U., poz. 1512 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U., poz. 455, z późn. zm.). Spośród wydanych 

decyzji, 1.028 dotyczyło nadzoru fitosanitarnego nad roślinami, produktami roślinnymi lub 

przedmiotami, 70 decyzji związanych było z problematyką obrotu i stosowania środków 

ochrony roślin, 292 decyzje wydano w związku ze sprawowaniem nadzoru nad 

wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym, a 57 decyzji dotyczyło oceny materiału 

siewnego. 

Decyzje wydane z zakresu nadzoru fitosanitarnego dotyczyły: zwalczania organizmów 

kwarantannowych (117), aktualizacji, skreślenia lub wpisu do rejestru przedsiębiorców (899), 

zmiany zasięgu miejsca produkcji wolnego od Synchytrium endobioticum (4) oraz nałożenia 

bądź uchylenia opłaty sankcyjnej (8). 

Decyzje związane z nadzorem nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin 

dotyczyły: wykreślenia z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 

wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania (25), zakazania 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru działalności 

regulowanej (1), wycofania środków ochrony roślin z obrotu z powodu ich przeterminowania, 

niedopuszczenia lub podrobienia (17), umorzenia postępowania administracyjnego jako 

bezprzedmiotowego (9), nałożenia opłaty sankcyjnej (4), wygaszenia upoważnienia 

do prowadzenia badań technicznych opryskiwaczy (2), unieważnienia wydanego certyfikatu 

integrowanej produkcji roślin (1), określenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu (5), 

zakazania przeznaczenia do obrotu płodów rolnych stwarzających zagrożenie dla 

konsumentów (1) oraz zatwierdzenia planu zabiegów sprzętem agrolotniczym (5). 

Decyzje wydane w związku ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem 

materiałem siewnym dotyczyły: zakazu prowadzenia obrotu materiałem siewnym (11), 

udzielenia akredytacji dla kwalifikatorów polowych (10), decyzje cofające akredytację (16), 

decyzje dotyczące opłat sankcyjnych (29) oraz decyzje związane ze stosowaniem 

w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego niewyprodukowanego metodami 
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ekologicznymi (226, w tym 194 zezwalające, 14 - odmowa, 16 w części zezwalających, 2 - 

umorzenie). 

Decyzje wydane w związku ze sprawowaniem nadzoru nad oceną materiału siewnego 

dotyczyły: upoważnienia do oceny laboratoryjnej materiału siewnego (16), w tym 3 decyzje 

udzielające akredytacji i 13 decyzji rozszerzających zakres akredytacji, upoważnienia do 

pobierania prób materiału siewnego (24), w tym 16 decyzji udzielających akredytacji, 2 – 

cofnięcie uprawnień w tym zakresie, 3 – umorzenie postępowania i 3 – wygaśnięcie oraz 

17 decyzji związanych z upoważnieniem do wydruku etykiet urzędowych, w tym 6 – 

udzielenie upoważnienia, 10- nowe upoważnienie po upływie ważności poprzedniego 

upoważnienia i 1 – wygaśnięcie. 

Od wydanych w I instancji decyzji administracyjnych wniesiono dziewięć odwołań. 

Cztery z nich dotyczyły nadzoru nasiennego, cztery – nadzoru nad obrotem i stosowaniem 

środków ochrony roślin, a jedno – nadzoru fitosanitarnego.  

Wszystkie odwołania od decyzji wydanych z zakresu nadzoru nasiennego, dotyczyły 

nałożenia opłaty sankcyjnej za prowadzenie obrotu materiałem siewnym bez dokonania wpisu 

do ewidencji przedsiębiorców, prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora. Główny 

Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ II instancji, do którego wniesiono 

odwołania, utrzymał w mocy wszystkie cztery decyzje Wojewódzkiego Inspektora. 

W jednym przypadku strona wniosła odwołanie od decyzji organu II instancji, kierując je do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę i ostatecznie utrzymał w mocy 

wydaną decyzję.  

Odwołania od decyzji wydanych z zakresu nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków 

ochrony roślin w dwóch przypadkach dotyczyły nałożenia opłaty sankcyjnej w związku ze 

sprzedażą środka ochrony roślin bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzenie do 

obrotu lub pozwolenia na handel równoległy. W jednym przypadku Główny Inspektor uchylił 

zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 

I instancji. W oparciu o zebrany materiał dowodowy, Wojewódzki Inspektor wydał decyzję 

umarzającą postępowanie administracyjne. W drugim przypadku Główny Inspektor utrzymał 

w mocy decyzję wydaną przez organ I instancji. Trzecie odwołanie dotyczyło decyzji 

zakazującej wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru działalności regulowanej 

w związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia warunków wymaganych w tym zakresie. 

Organ II instancji utrzymał w mocy wydaną decyzję. Czwarte odwołanie dotyczyło decyzji 

nakazującej niezwłoczne wycofanie z obrotu na koszt posiadacza, środka ochrony roślin 

znajdującego się w opakowaniu jednostkowym niezgodnym z wymaganiami określonymi 
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w wydanym zezwoleniu. Główny Inspektor utrzymał w mocy decyzję wydaną przez organ 

I instancji. 

Jedno odwołanie złożone zostało w związku z decyzją wydaną w obszarze nadzoru 

fitosanitarnego. Decyzja dotyczyła opłaty sankcyjnej nałożonej za wprowadzanie do obrotu 

ziemniaków bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorców. Główny Inspektor utrzymał 

w mocy decyzję wydaną przez organ I instancji. 

W sumie na dziewięć wniesionych odwołań od decyzji administracyjnych wydanych 

przez organ I instancji: 

- w ośmiu przypadkach Główny Inspektor jako organ II instancji utrzymał w mocy 

decyzje wydane przez Wojewódzkiego Inspektora, 

- w jednym przypadku po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji umorzył 

postępowanie. 
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7. Zastosowane sankcje karne i egzekucyjne 

7.1  Mandaty karne 

W 2014 roku upoważnieni inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Poznaniu nałożyli 129 mandatów karnych, tj. o 10 mandatów więcej 

aniżeli w roku 2013. Mandatami w łącznej wysokości 24.200 zł ukarano sprawców 

stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie: 

- obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin - 17  mandatów, 

- stosowania środków ochrony roślin - 97 mandatów, 

- nadzoru fitosanitarnego - 11 mandatów, 

- nadzoru nasiennego - 3 mandaty, 

- nadzoru fitosanitarnego i nasiennego - 1 mandat. 

7.2  Opłaty sankcyjne 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2014 roku, nałożono 40 opłat sankcyjnych na 

łączną kwotę 228.926,24 zł. Sankcje nałożono za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie: 

- prowadzenia sprzedaży środków ochrony roślin bez wymaganego zezwolenia 

na wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy – 4, 

- wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczpospolitej roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy 

kwarantannowe bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorców – 7, 

- prowadzenia obrotu materiałem siewnym bez dokonania wpisu do ewidencji 

przedsiębiorców, prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora – 29. 

Poza opisanymi przypadkami, Wojewódzki Inspektor jako właściwy organ, wydał 

5 decyzji określających opłatę, stanowiąca równowartość kosztów przeprowadzenia badań 

laboratoryjnych dotyczących składu lub właściwości fizycznych lub chemicznych środka 

ochrony roślin wprowadzonego do obrotu. Łączna wysokość opłat określona została na kwotę 

12.245,40 zł.  

7.3  Sprawy skierowane do sądu 

Za nie przestrzeganie przepisów prawa w obszarze ochrony roślin i techniki, w 2014 r. 

skierowano do sądu rejonowego 2 sprawy: 

- za uniemożliwianie lub utrudnianie pracownikom Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa wykonywania czynności urzędowych (co stanowi złamanie 
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przepisów art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin - t. j. 

Dz. U. z 2014 r., poz. 621 ze zm.). Obwiniony uznany został za winnego i wymierzono 

mu karę grzywny w wysokości 1.500 zł plus koszty sądowe w kwocie 250 zł. 

- za wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru 

działalności regulowanej, co stanowi wykroczenie z art. 60 § 1 ustawy z dnia 20 maja 

1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.). Obwiniony uznany został 

za winnego i wymierzono mu karę grzywny w wysokości 2.300 zł plus koszty sądowe 

w kwocie 280 zł. 

7.4 Sprawy zgłoszone na Policję 

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w 2014 roku przekazano Policji 

2 zawiadomienia dotyczące przypadków wprowadzenia do obrotu podrobionych środków 

ochrony roślin. W jednym przypadku dochodzenie zostało umorzone. W drugim przypadku 

do chwili obecnej Wojewódzki Inspektorat nie otrzymał żadnej informacji o działaniach 

podjętych przez organy ścigania. 
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8. Działalność popularyzatorska 

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa regularnie 

uczestniczą w organizowanych na terenie Wielkopolski targach i wystawach branżowych, 

a działalność ta ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę nadzoru nad zdrowiem roślin, 

zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, które mogą powstać 

w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin, a także problematykę związaną 

z wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Działania naszego urzędu 

koncentrują się również na zagadnieniach dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 

żywności pochodzenia roślinnego, podejmując w tym zakresie działania prewencyjne. 

Spośród wielu imprez o charakterze popularyzatorskim, zorganizowanych w 2014 roku 

na terenie Wielkopolski, warto zwrócić uwagę na kilka niżej wymienionych. 

Corocznie pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu uczestniczą w sesjach naukowych 

Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Sesje te od ponad 50 lat 

odbywają się w lutym każdego roku i są okazją do zapoznania się z najnowszymi 

osiągnięciami nauki w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony roślin, dają także możliwość 

wzięcia udziału w dyskusji i osobistego spotkania z naukowcami. Udział w Sesji jest okazją 

do poszerzenia wiedzy i podniesienia kwalifikacji inspektorów. Możliwość uczestniczenia 

mają wszyscy pracownicy merytoryczni, a w roku 2014 w 54 Sesji Naukowej IOR, która 

odbyła się w dniach 6-7 lutego, wzięło udział ponad 30 inspektorów WIORiN w Poznaniu. 

W czerwcu 2014 r. pracownicy Działu Ochrony Roślin i Techniki Wojewódzkiego 

Inspektoratu, wspólnie z inspektorami z Oddziału w Nowym Tomyślu, uczestniczyli 

w Wielkopolskich Targach Rolniczych Sielinko 2014, przygotowując specjalistyczne stoisko 

i udzielając informacji rolnikom odwiedzającym Targi.  

Tradycyjnie już we wrześniu, tym razem w dniach 13-14 września 2014 r., odbyły się XVI 

Międzynarodowe Dni Ogrodnika w Gołuchowie. Ta największa w kraju impreza branżowa, 

gromadząca setki wystawców i rzesze zwiedzających, jest forum dyskusyjnym i płaszczyzną 

wymiany doświadczeń na temat kierunków rozwoju i przyszłości polskiego ogrodnictwa. 

Pracownicy Delegatury w Kaliszu oraz Oddziału w Pleszewie, przygotowali stoisko, gdzie 

zwiedzający uzyskać mogli informacje na temat bieżących problemów z zakresu nasiennictwa 

oraz ochrony roślin. 

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu w 2014 roku wielokrotnie uczestniczyli 

w spotkaniach z rolnikami, organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w różnych częściach naszego województwa. 
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Na spotkaniach tych przedstawiane były aktualne działania Inspekcji, a uczestniczący w nich 

rolnicy otrzymywali informacje na bieżącej działalności urzędu. W 2014 r. odbyło się szereg 

tego typu forów rolniczych, organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym 

i regionalnym. W trakcie forów omawiano m.in. zagadnienia związane z wymogami 

integrowanej ochrony roślin, które obowiązują od 1 stycznia 2014, z zakazem stosowania 

materiału siewnego odmian zmodyfikowanych genetycznie i kontrolami prowadzonymi 

u rolników w związku z tymi przepisami. W tego typu spotkaniach z rolnikami uczestniczyli 

inspektorzy z delegatur w Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz oddziałów w Środzie, Rawiczu, 

Pleszewie, Kępnie, Złotowie, Obornikach, Czarnkowie, Kole, Nowym Tomyślu, Śremie, 

Jarocinie, Słupcy, Pleszewie, Międzychodzie, Turku, Poznaniu, Wągrowcu, Krotoszynie 

i Wrześni. Inspektorzy WIORiN brali także udział w posiedzeniach rad powiatowych 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej (Ostrzeszów, Pleszew, Leszno, Września, Szamotuły, Jarocin). 

Najbardziej doświadczeni inspektorzy biorą udział w szkoleniach, organizowanych przez 

jednostki upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora do prowadzenia szkoleń 

przeznaczonych dla stosujących środki ochrony roślin, prowadzących obrót tymi środkami 

oraz dla osób zajmujących się doradztwem w tym zakresie. Inspektorzy WIORiN pełnią tam 

rolę wykładowców, przekazując uczestnikom szkoleń swą wiedzę i praktyczne 

doświadczenie. Szkolenia tego rodzaju odbywają się na terenie niemal wszystkich powiatów 

Wielkopolski. 

Tradycją naszego regionu jest organizowanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

dożynek, w których obok rolników, uczestniczą m.in. przedstawiciele doradców, służb 

ochrony roślin i nasiennictwa, firm produkujących i dostarczających materiał siewny, nawozy 

i inne środki produkcji. W 2014 roku imprezy takie zorganizowano na terenie wielu powiatów 

Wielkopolski i brali w nich udział pracownicy z terenowych komórek Wojewódzkiego 

Inspektoratu. Wojewódzko Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbyły się w dniu 

31 sierpnia na lądowisku Słonawy koło Obornik, a pracownicy Oddziału w Obornikach 

przygotowali stoisko, udostępniając specjalistyczne materiały oraz informując o działalności 

PIORiN. Diecezjalne, powiatowe i gminne dożynki zorganizowano m.in. w Kościelcu (pow. 

kolski), Jarocinie, Siedlikowie (pow. ostrzeszowski), Kłecku (pow. gnieźnieński) oraz 

w Lubaszu, Śmieszkowie i Dzierżążnie Wielkim (pow. czarnkowsko-trzcianecki).  

Wiele spotkań z rolnikami organizowanych jest corocznie przez Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego. Inspektorzy WIORiN uczestniczący w spotkaniach informują 

rolników o działaniach naszego urzędu, prowadzonych w związku z nadzorem fitosanitarnym 

i nasiennym nad uprawami, a także odnoszą się do bieżących problemów. W 2014 r. 
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spotkania takie odbyły się m.in. w WODR ZD w Obornikach, Słupcy, Międzychodzie, Turku, 

Jarocinie, Ostrzeszowie, Żelazkowie i Koźminku (pow. kaliski), w Drzewcach (pow. kolski), 

w Sieroszewicach (pow. ostrowski), Koninie, we Wrześni, w Kępnie, Sielinku i Turkowie 

(pow. nowotomyski), we Włoszakowicach (pow. leszczyński), w Kościanie, Gnieźnie, Śremie 

i Złotowie. Pracownicy Oddziału w Kole uczestniczyli w Targach Rolniczych w Kościelcu, 

przygotowując tam stoisko i informując uczestników o nowych przepisach prawnych, 

regulujących działalność WIORiN. W Regionalnych Targach Rolniczych w Gołaszynie, które 

odbyły się w dniu 24 maja 2014 r., uczestniczyli pracownicy Delegatury w Lesznie oraz 

Oddziału w Rawiczu, przygotowując stoisko. Pracownicy Oddziału w Pleszewie w kwietniu 

brali udział w wiosennych targach rolno-ogrodniczych w Marszewie, a w październiku w tym 

samym ośrodku uczestniczyli w otwarciu terenów wystawowych CEW. W Zespole Szkół 

Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich (pow. turecki), w maju zorganizowano wystawę 

rolniczo-ogrodniczą, której częścią było stoisko przygotowane przez pracowników WIORiN 

Oddział w Turku.  

Kierownicy delegatur i oddziałów regularnie biorą udział w spotkaniach i sesjach, 

organizowanych przez starostwa oraz władze miejskie i gminne, składając radom powiatów, 

miast i gmin sprawozdania z działalności PIORiN na swoim terenie. Informacje o realizacji 

zadań Państwowej Inspekcji składane są także na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, 

zwoływanych przez większość rad powiatów w Wielkopolsce. Organizowane są także 

spotkania z wójtami i sołtysami, w których biorą udział inspektorzy WIORiN, omawiając 

bieżące zagadnienia. Spotkania takie w 2014 roku zorganizowano w powiatach: 

leszczyńskim, gnieźnieński, konińskim, obornickim, złotowskim, śremskim, jarocińskim, 

gostyńskim, słupeckim i pleszewskim. 

Spośród innych spotkań o charakterze upowszechnieniowym oraz doradczo-

szkoleniowym, warto wymienić konferencję firmy DuPont Poland, w której wzięli udział 

inspektorzy z kilku oddziałów i delegatur. Zorganizowano także Dni Pola w SDOO Śrem 

Wójtostwo, Dni Pola w Pawłowicach, Dni Pola w Łagiewnikach, przygotowane przez 

Hodowlę Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, konferencję „W kierunku ochrony 

zapylaczy” w OHZ Garzyn, Święto Pieczarki w Wielichowie, Dni Pola w Siedlcu i Zdroju, 

Wielkopolski Dzień Kukurydzy w Sielinku, Dzień Pola w Turku, Dni Pola w Głębokim oraz 

w Żydowie, Powiatowe Dni Pola w Złotowie, Dni Pola w Słupi Wielkiej, Krajowe Święto 

Kwitnącego Rzepaku w Straszkowie, Dzień Soi w Winnej Górze, Dni Pola BASF w Pągowie, 

Dni Pola firmy Danko HR Sp. z o.o. w Szelejewie oraz Wielkopolskie Święto Wsi 

w Wysocku Wielkim.  
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Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego odbyły się AGRO TARGI zorganizowane 

przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Świąteczny Kiermasz Produktu Lokalnego, 

przygotowany z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania LIDER w Czarnkowie oraz Powiatowa 

Konferencja Zdrowia Publicznego, poświęcona jubileuszowi 95-lecia służb sanitarnych 

w Polsce. W wymienionych spotkaniach z lokalną społecznością wzięli udział inspektorzy 

z Oddziału w Czarnkowie. 

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Prezydium Regionalnej Komisji 

ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Południowej 

Wielkopolski, które odbyło się w dniu 3 marca, uczestniczyli inspektorzy z Oddziału 

w Ostrowie. Wzięli oni też udział w konferencji zorganizowanej z okazji XX lecia 

działalności tej Komisji. W lutym 2014 r. uczestniczyli także w konferencji dotyczącej m.in. 

zasad wsparcia producentów rolnych w ramach PROW 2014-2020. 

W lutym i marcu na terenie powiatów poznańskiego, nowotomyskiego, średzkiego, 

obornickiego i szamotulskiego odbyły się spotkania z prezesami Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, zorganizowane przez Pana Stanisława Steca - posła na Sejm RP kilku 

kadencji. Przedstawiono na nich zasady obrotu materiałem siewnym, zagadnienia związane ze 

stosowaniem środków ochrony roślin, integrowaną ochroną oraz kontrolą stosowania GMO. 

W spotkaniu wzięli udział inspektorzy z oddziałów w Poznaniu, Środzie, Nowym Tomyślu, 

Obornikach i Szamotułach. 

Inspektorzy z Oddziału w Złotowie wzięli udział w spotkaniu z producentami ziemniaka, 

zorganizowanym przez ZPZ Piła w marcu 2014 r., a na terenie powiatu średzkiego z okazji 

jubileuszu X lecia Spółki Paul-Pon, zorganizowano spotkanie z rolnikami, w którym. wzięli 

udział pracownicy Oddziału w Środzie. Kierownik Oddziału w Kępnie w marcu wziął udział 

w zebraniu sprawozdawczym grupy producenckiej w Baranowie. W Obrze Starej 

zorganizowano uroczystość związaną z 60-leciem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, wzięli 

w niej udział inspektorzy z Oddziału w Jarocinie. ARiMR Biuro Powiatowe w Jarocinie 

organizowało szkolenia dla rolników, w których wykładowcami byli m.in. inspektorzy 

z oddziału w Jarocinie, którzy uczestniczyli także w spotkaniu z okazji XX lecia ARiMR oraz 

X lecia Wspólnej Polityki Rolnej. Na spotkaniu z rolnikami w Drzonku, kierownik Oddziału 

w Śremie przeprowadził szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin. Inspektorzy z tego 

Oddziału uczestniczyli także w spotkaniu dotyczącym uprawy jęczmienia hybrydowego, 

zorganizowanym przez firmę Syngenta. 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie zorganizowało festyn edukacyjno-ekologiczny 

„Tajemnice ula”, w którym uczestniczyli pracownicy Oddziału, wygłaszając referat 



 

 80 

„Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności na 

pszczołę miodną”. 

Pracownicy Oddziału w Gnieźnie brali udział w otwarciu kompleksu hodowlano-

produkcyjnego Grotkowo-Żółcz, zorganizowanym przez GRH Żydowo. 

Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu oraz pracownicy Laboratorium Oceny Nasion 

odbyli wizytę studyjną w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Celem wizyty było nawiązanie 

współpracy w zakresie porównań międzylaboratoryjnych oraz wymiana doświadczeń między 

jednostkami. 

W trakcie minionego roku w Wojewódzkim Inspektoracie różnego rodzaju zajęcia 

dydaktyczne oraz praktyki odbywali studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W Laboratorium Oceny Nasion zorganizowano praktyki dla studentów Wydziału 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, specjalność Hodowla Roślin i Nasiennictwo. 

Praktyki takie odbyło 7 studentów studiów magisterskich anglojęzycznych oraz 23 studentów 

studiów licencjackich. W 2014 roku letnie praktyki odbywali także studenci kierunku 

Medycyna Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W delegaturach, oddziałach 

oraz laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu tygodniowe praktyki odbyło 49 studentów 

Uniwersytetu. 
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9. Współpraca międzynarodowa w 2014 roku 

Laboratorium Oceny Nasion Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Poznaniu, jako jedno z dwóch laboratoriów w Polsce, jest członkiem Międzynarodowego 

Związku Oceny Nasion ISTA. Związek ten zrzesza najlepsze laboratoria tego typu na świecie. 

Kierownik Laboratorium Oceny Nasion mgr Irena Gera brała udział w corocznym zjeździe 

ISTA (Annual Meeting 2014), który odbył się w dniach 16-19 czerwca 2014 r. w Edynburgu. 

Organizatorem Zjazdu był Międzynarodowy Związek Oceny Nasion ISTA oraz Science and 

Advice for Scottish Agriculture (SASA) w Edynburgu. W Zjeździe wzięło udział 

176 uczestników z całego świata, w tym 2 osoby z Polski. Reprezentowali oni instytuty 

naukowe, wyższe uczelnie, firmy nasienne i państwowe urzędy związane z produkcją 

nasienną. Tematyka Zjazdu obejmowała m. in. omówienie zagadnień związanych 

z pobieraniem prób nasion (seminarium), prezentacje komitetów technicznych ISTA, 

dyskusję i głosowanie nad zmianami przepisów ISTA na 2015 rok, a także zatwierdzenie tych 

przepisów. Omówiono plany szkoleń i zjazdów w kolejnych latach. Główny Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa upoważnił kierownika Laboratorium Oceny Nasion 

w Poznaniu mgr Irenę Gera, do głosowania w jego imieniu. 

Irena Gera wzięła udział w warsztatach z zakresu pobierania prób nasion (ISTA Workshop 

on Seed Sampling), zorganizowanych przez ISTA i SASA w dniach 23-26 czerwca 

w Edynburgu. Tematyka warsztatów obejmowała szkolenie teoretyczne i praktyczne 

z pobierania prób nasion oraz egzamin. Uczestnicy zapoznali się także ze strukturą 

organizacyjną SASA oraz zwiedzili urzędowe laboratorium oceny nasion OSTS (Official 

Seed Testing Station). 

Mgr Małgorzata Mroczkiewicz - starszy specjalista LON oraz mgr Jolanta Praczyk – 

starszy specjalista LON, wzięły udział w warsztatach z zakresu oceny zdrowotności nasion, 

które odbyły się w Poznaniu w dniach 4-9 września. Organizatorem warsztatów był 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz ISTA. Tematyka obejmowała szkolenie 

praktyczne oraz teoretyczne z zakresu oznaczania patogenów przenoszonych przez nasiona 

lnu, soi, marchwi, grochu i zbóż. 

Mgr Małgorzata Marciszak – starszy inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego brała 

udział w szkoleniu „Zasady kontroli roślin wewnątrz Unii Europejskiej”, zorganizowanego 

przez Komisję Europejską w ramach cyklu Train Safer Food. Szkolenie odbyło się w Rzymie 

w dniach 18-21 lutego. Jego celem było pogłębienie wiedzy o prawodawstwie europejskim 

w zakresie kontroli zdrowia roślin, a także zapewnienie spójnych i wysokich standardów 
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w tym zakresie w krajach UE oraz w krajach kandydujących. Najważniejsze z omawianych 

zagadnień dotyczyły: rejestracji przedsiębiorców, prowadzenia lustracji, wydawania 

paszportów i świadectw fitosanitarnych. Omówiono również zasady postępowania 

w przypadku znalezienia na terytorium kraju nowego organizmu kwarantannowego. 

Szkolenie obejmowało także zajęcia praktyczne, zorganizowane w firmie SELECTA, będącej 

producentem i eksporterem roślin ozdobnych. W szkoleniu wzięło udział 33 uczestników 

(w tym 2 osoby z Polski), pochodzących z 21 krajów członkowskich UE, 2 krajów 

kandydujących – Macedonii i Turcji oraz ze Szwajcarii. 

Mgr Katarzyna Radziejewska – starszy specjalista w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego, 

w dniach 17-21 czerwca uczestniczyła w szkoleniu „Kontrole wewnątrz Unii Europejskiej, 

wymagane przez decyzje UE dla organizmów szkodliwych typowych dla obszarów 

nieleśnych”. Szkolenie to zorganizowano w Barcelonie w ramach projektu Better Training for 

Safer Food Initiative of the European Union. W trakcie szkolenia omówiono decyzje Komisji 

Europejskiej dotyczące wybranych organizmów kwarantannowych, a także zagadnienia 

związane z występowaniem tych organizmów, ich biologią, zagrożeniami jakie powodują 

oraz środkami fitosanitarnymi, jakie należy podjąć w celu ich zwalczenia. Jeden dzień 

szkoleniowy przeznaczony był na zajęcia praktyczne, w trakcie których zaprezentowano 

uprawy ryżu niszczone przez ślimaki z rodzaju Pomacea oraz zapoznano uczestników 

z różnymi metodami walki z tym szkodnikiem. W szkoleniu wzięło udział 35 osób (w tym 

3 osoby z Polski), pochodzące z 20 krajów UE, 2 krajów kandydujących (Macedonia 

i Czarnogóra) oraz ze Szwajcarii. Wykładowcami byli eksperci z Hiszpanii, Włoch, Grecji 

i Słowenii. 
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10. Publikacje 

Od chwili powstania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Poznaniu, tj. od 2002 roku, pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu regularnie 

przygotowują informacje dotyczące zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję 

i zamieszczają je w materiałach naukowych różnego typu oraz w czasopismach branżowych 

przeznaczonych dla rolników, przedsiębiorców i innych zainteresowanych problemami 

ochrony roślin oraz nasiennictwa. Publikacje te stanowią źródło informacji o bieżących 

działaniach Inspekcji, a wiele spośród nich ma charakter popularyzatorski i służy rolnikom, 

głównie z terenu Wielkopolski, sygnalizując i naświetlając problemy, a także pomagając je 

rozwiązywać. W latach 2002-2014 opublikowano ponad 100 takich artykułów. W 2014 roku 

opublikowane zostały dwa takie artykuły: 

1. Zakrocka K., Błochowiak A. Integrowana ochrona nowym obowiązkiem rolnika. 

Siewca Wielkopolski 2014 nr 1, str. 7-8; 

2. Grychowski R., Błochowiak A. System NEGFRY w integrowanej ochronie ziemniaka. 

Materiały konferencji „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”, Dźwirzyno maj 2014, 

str. 105-107. 
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