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Rynek środków ochrony roślin - podsumowanie i prognozy
według PSOR
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Rok 2020 nie był łatwy dla rolników nie tylko z powodu pandemii COVID-19.
Drugim problemem, który pojawia się od kilku lat jest zmniejszająca się ilość
dostępnych substancji czynnych dopuszczonych do użytku. W roku 2021
rynek środków ochrony roślin będzie musiał stawić czoło kolejnym
wyzwaniom, które wynikają m.in. z Zielonego Ładu.
W 2021 r. rynek środków ochrony roślin musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Z tego względu,
branża ŚOR planuje zainwestować ponad 14 mld euro w nowe technologie i produkty. Czego
konkretnie będą one dotyczyć? Jakich zmian mogą spodziewać się rolnicy? O komentarz w tej
sprawie poprosiliśmy Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Kurczący się rynek środków ochrony roślin
Rok 2020, który niedawno pożegnaliśmy szczególnie utkwi w naszej pamięci ze względu na panującą
pandemię COVID-19. Jednak w przypadku rynku środków ochrony roślin dla rolników nie lada
problemem jest coraz mniejsza liczba środków dopuszczonych do stosowania. Wspomniał o tym
Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin:
,,Sytuacji w rolnictwie nie ułatwiają również kolejne wycofania substancji czynnych. Z roku na
rok rolnicy dysponują coraz mniejszą liczbą środków, które mogą stosować w swojej
codziennej pracy.”

Przypomniał przy tym, że dopuszczenie nowych substancji jest restrykcyjnym i złożonym procesem,
który trwa około 11 lat. Z uwagi na wprowadzone zmiany ilość chorób i szkodników może się
powiększać. Mniejsza liczba preparatów powoduje np. większą presję szkodników i chorób, co
może wpływać na konieczność wykonania większej liczby zabiegów ochronnych. Nie można
pominąć też wpływu zmniejszającej się palety substancji na problem odporności czy rozwój szarej
strefy i zwiększenie handlu nielegalnymi środkami ochrony roślin – wspomniał dyrektor PSOR. Po
czym dodał – Brak substancji służących do ochrony przed niektórymi agrofagami zwiększa koszty
produkcji, a to może rzutować na cenę finalnych towarów.

Wyzwania branży ŚOR w 2021 r.
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Rok 2020 minął rolnikom również pod znakiem Europejskiego Zielonego Ładu, o którym mówi się
coraz więcej. Nadal jednak nie wszystkie założenia zostały w jasny i klarowny sposób wyjaśnione,
o czym wspomniał dyrektor PSOR:
,,Wciąż nie wiemy, czy np. przyjęte założenie dotyczące redukcji o 50 proc. zużycia środków
ochrony roślin odnosi się do średniego poziomu krajowego czy europejskiego. Dlatego rok
2021 i kolejne będą wymagały od wszystkich osób i przedsiębiorstw działających w branży
rolnej dialogu i otwarcia na zmiany.”

Marcin Mucha, dyrektor PSOR podkreślił również, że rynek środków ochrony roślin przedstawił już
zobowiązania, które zamierza zrealizować do 2030 r. W ramach wspomnianych działań ponad 14
mld ma zostać przeznaczone na nowe technologie i zrównoważone produkty wykorzystywane do
ochrony roślin. Ponadto, planuje się zwiększenie zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin, a także
wprowadzenie zmian w szkoleniach dla rolników.
Jak wynika z przesłanych nam odpowiedzi wspomniane zobowiązania będą skupiać się na trzech
obszarach:
Innowacje i inwestycje – nakłady finansowe na poziomie 10 mld euro w precyzyjne
i cyfrowe technologie oraz 4 mld euro w innowacje w dziedzinie biopestycydów. Aby
inwestycje miały sens, niezbędne są odpowiednie regulacje umożliwiające innowacjom
dotarcie do europejskich rolników.
Gospodarka o obiegu zamkniętym – zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony
roślin do 75% w krajach europejskich, w których systemy już działają oraz stworzenie
systemów zbiórki do 2025 r. w krajach, w których nie funkcjonują.
Ochrona ludzi i środowiska – zminimalizowanie ryzyka stosowania środków ochrony
roślin poprzez prowadzenie licznych szkoleń dla rolników w zakresie zintegrowanej ochrony
roślin, ochrony wód oraz ochrony osobistej operatora.

Życzenia dla rolników od Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin
Kończąc podsumowanie i prognozy na rynku środków ochrony roślin przekazujemy życzenia
noworoczne od Marcina Muchy, dyrektora PSOR:
,,W Nowym Roku życzę sukcesów, obfitych zbiorów, a także zdrowia i wytrwałości
w realizacji planów.”
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