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CAUSES OF NOT ALLOWED PESTICIDE RESIDUES IN PLANT MATERIAL OF ORIGIN 

OF ORGANIC STRAWBERRIES 
 

Summary 
 

The paper presents results of research conducted on organic farms, controlled by the certification body Ekogwarancja 
PTRE. The group of farms cultivating strawberries was isolated. 239 samples were analyzed, including 188 of leaf samples 
and 51 of fruit samples. In the analyzed leaves of strawberries it was found that 39% of samples contained pesticides pro-
hibited in organic agriculture. In the analyzed fruits of strawberries it was found that only 10% of samples contained pro-
hibited substances. Research has indicated a growing problem of organic crops’ contamination by not authorized sub-
stances. 
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PRZYCZYNY WYST�POWANIA POZOSTA�O�CI NIEDOZWOLONYCH PESTYCYDÓW 

W MATERIALE RO�LINNYM TRUSKAWKI POCHODZENIA EKOLOGICZNEGO 
 

Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono wyniki bada� przeprowadzonych w gospodarstwach ekologicznych, kontrolowanych przez jednostk� 
certyfikuj�c� Ekogwarancja PTRE. W badanej grupie wyodr�bniono gospodarstwa, w których uprawiano truskawk�. Pod-
dano analizie 239 próbek, w tym 188 próbek li�ci i 51 próbek owoców. W analizowanych li�ciach truskawki, stwierdzono a� 
w 39% próbek zawarto�� niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym pestycydów. Za� w owocach truskawki tylko w 10% 
analiz wykazano zanieczyszczenie substancjami niedozwolonymi. Przeprowadzone badania wskazuj� na coraz wi�kszy pro-
blem pojawiaj�cych si� zanieczyszcze� ekologicznych p�odów rolnych substancjami niedozwolonymi w tym systemie pro-
dukcji. 
S�owa kluczowe: truskawki; uprawa ekologiczna; pestycydy; badania polowe 
 
 
1. Wst�p 
 

 Rolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej, 
opartym na wykorzystaniu naturalnych procesów zacho-
dz�cych w obr�bie gospodarstwa. System ten jest uregulo-
wany aktami prawnymi, które precyzuj� metody ekologicz-
nej produkcji rolniczej, przetwórstwa, zasad kontroli, ozna-
kowania i importu produktów ekologicznych z poza Unii 
Europejskiej, natomiast nie okre�laj� parametrów jako-
�ciowych �ywno�ci ekologicznej, a tak�e stanu �rodowiska 
rolniczego, w którym zosta�y wytworzone [7].  
 Naturalne procesy, na jakich oparta jest produkcja �yw-
no�ci ekologicznej, wyklucza wykorzystanie syntetycznych 
pestycydów. St�d te� jakiekolwiek pozosta�o�ci tych�e sub-
stancji w produktach ekologicznych, nasuwaj� przypusz-
czenia ich zastosowania w procesie produkcji, co dyskwali-
fikuje tak� �ywno��. Inn� drog� wyst�powania pozosta�o�ci 
niedozwolonych substancji s� zanieczyszczenia, pochodz�-
ce z produkcji konwencjonalnej. Pól ekologicznych nie 
mo�na w zupe�no�ci oddzieli� od tego rodzaju wp�ywów. 
 Coraz powszechniejsze staj� si� badania �ywno�ci eko-
logicznej na pozosta�o�ci chemicznych pestycydów. 
Otrzymywane wyniki niestety wykazuj� wzrost zanieczysz-
czenia produktów ekologicznych pozosta�o�ciami niedo-
zwolonych �rodków [2, 3]. �ywno�� konwencjonalna jest 
równie� monitorowana na zawarto�� szkodliwych dla 
zdrowia substancji [5, 9] 
 

2. Metodyka bada� 
 

 W pracy przedstawiono wyniki bada	 zleconych Uni-
wersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie przez Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r. Badania prze-
prowadzono w gospodarstwach ekologicznych, kontrolo-
wanych przez jednostk� certyfikuj�c� Ekogwarancja PTRE. 
W badanej grupie wyodr�bniono gospodarstwa, w których 
uprawiano truskawk�. Poddano analizie 239 próbek, w tym 
188 próbek li�ci i 51 próbek owoców. Próbki li�ci pobiera-
no w okresie p�kowania i kwitnienia truskawki, za� owoce 
w trakcie zbioru. Badania przeprowadzono w czterech labo-
ratoriach: Centralnym Laboratorium Agroekologicznym 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (CLA), w labora-
torium Instytutu Ochrony Ro�lin Pa	stwowego Instytutu 
Badawczego, stacja w Bia�ymstoku (IOR), laboratorium 
Eurocontrol sp. z o.o. w D�blinie i laboratorium Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach (IO). 
 
3. Wyniki bada� 
 
 W przewa�aj�cej liczbie oznacze	 (160 analiz) nie 
stwierdzono pozosta�o�ci chemicznych pestycydów, co sta-
nowi�o 67% wszystkich badanych próbek. W badanych 
próbkach li�ci nie stwierdzono pozosta�o�ci w 114 anali-
zach, czyli w 61% wszystkich badanych próbkach li�ci. 
W grupie przebadanych próbek owoców, w 46 nie wykaza-
no niedozwolonych substancji, czyli w 90% analizach owo-
ców (tab. 1). 
 
�czna liczba wykrytych niedozwolonych substancji 
aktywnych w li�ciach truskawki w analizach wykonanych 
w Centralnym Laboratorium Agroekologicznym Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie wynios�a 25, a w laborato-
rium Instytutu Ochrony Ro�lin – PIB, stacja w Bia�ymstoku 
– 13 (tab. 2). 
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Tab. 1. Liczba analiz li�ci i owoców truskawki 
Table 1. Number of strawberry leaves and fruits’ analyzes 
 

Wyszczególnienie / Specification Laboratorium / Laboratory Li�cie / Leaves Owoce / Fruits 
CLA Lublin 94 0 
IOR s/Bia�ystok 20 41 
Eurocontrol D�blin 0 4 
IO Skierniewice 0 1 

próbki, w których nie wykryto pozosta�o�ci  
niedozwolonych �rodków ochrony ro�lin 
/ samples  with not detected   residues of unau-
thorized plant protection products 

razem 114 46 
CLA Lublin 35 0 
IOR s/Bia�ystok 39 5 
Eurocontrol D�blin 0 0 
IO Skierniewice 0 0 

próbki, w których wykryto pozosta�o�ci  
niedozwolonych �rodków ochrony ro�lin 
/ samples with detected illegal residues of plant 
protection products 

razem 74 5 
CLA Lublin 129 0 
IOR s/Bia�ystok 60 46 
Eurocontrol D�blin 0 4 
IO Skierniewice 0 1 

suma wykonanych próbek 
/ sum of taken samples 

razem 188 51 
 
Tab. 2. Liczba wykrytych substancji aktywnych �rodków ochrony ro�lin w li�ciach i owocach truskawki 
Table 2. Number of detected active substances of plant protection products in leaves and fruits of strawberries  
 

  CLA Lublin IOR s/Bia�ystok Eurocontrol D�blin IO Skierniewice 
Li�� 25 13 0 0 Truskawka Owoc 0 1 0 0 

 
 Wykaz substancji aktywnych, pokazuje szerokie spek-
trum wykrytych substancji w Centralnym Laboratorium 
Agronomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Stwierdzono 25 ró�nych substancji aktywnych w li�ciach 
truskawki. Substancje te wyst�pi�y 55 razy w 35 próbkach 
li�ci. Zastanawiaj�cy jest du�y udzia� wykrytych ditiokarba-
minianów w analizach wykonanych w laboratorium Instytutu 
Ochrony Ro�lin – PIB, stacja w Bia�ymstoku (tab. 3). 
 
4. Dyskusja 
 
 Przeprowadzone badania wskazuj� na coraz wi�kszy 
problem zanieczyszczenia ekologicznych p�odów rolnych 
substancjami niedozwolonymi w tym systemie produkcji. 
Wysokotowarowa produkcja rolnicza wymaga w ka�dym 
systemie skutecznej ochrony ro�lin [4]. Niestety liczba do-
zwolonych w rolnictwie ekologicznym pestycydów jest 
znikoma i stanowi tylko 2,5% wszystkich zarejestrowanych 
w Polsce �rodków ochrony ro�lin [6, 12]. W za��czniku II 
Rozporz�dzenia 889/2008 podano list� dozwolonych sub-
stancji stosowanych w ochronie ro�lin [8]. Substancje z po-
za niej s� zabronione, a szczególnie �rodki wytworzone w 
drodze syntezy chemicznej.  
 Badano zarówno li�cie, jak i owoce, poniewa� w li-
�ciach nast�puje wy�sza kumulacja substancji pochodz�cej 
z oprysku, wynikaj�ca z wi�kszej powierzchni sorpcyjnej. 
W analizowanych li�ciach truskawki, stwierdzono a� 
w 39% próbkach zanieczyszczenie substancjami niedozwo-
lonymi w rolnictwie ekologicznym. �wiadczy to o stoso-
waniu przez zbyt du�� grup� rolników niedozwolonych 
substancji, które do zbioru owoców ulegaj� degradacji. St�d 
te� w owocach truskawki tylko w 10% analiz wykazano 
zanieczyszczenie substancjami niedozwolonymi. 
 Nie wszystkie analizy wykaza�y zastosowanie niedo-
zwolonych �rodków. Nale�y przypuszcza�, �e cz��� z nich 
to powszechnie stosowane w rolnictwie konwencjonalnym 
syntetyczne pestycydy, które migruj� poza miejsca ich u�y-
cia i s� spotykane tak�e w �ywno�ci ekologicznej.  

Tab. 3. Liczba i rodzaje substancji aktywnych, jako pozo-
sta�o�ci niedozwolonych �rodków ochrony ro�lin w li�ciach 
i owocach truskawki 
Table 3. The number and types of active substances, as 
residues of unauthorized pesticides, detected in leaves and 
fruits of strawberries 
 

 CLA Lublin IOR o/Bia�ystok 

Li�cie 
leaves 

Trifloxystrobin = 2, 
linuron = 14, 
hexaflumuron = 2, 
chlorpyriphos = 2, 
fenoxycarb = 1,  
pyrimethanil = 7, 
clomazone = 4,  
cyprodinil = 2,  
tiophanat methyl = 
1, atrazine = 1,  
myclobutanil = 1, 
pendimethalin = 2, 
chlorotoluron = 2, 
propyzamide = 1,  
boscalid = 1,  
pyraclostrobin = 1, 
tetraconazole = 1, 
oxadixyl = 2,  
terbutylazine = 2,  
picoxystrobin = 1, 
isoproturon = 1,  
lenacil = 1,  
tetraconazole = 2,  
difenoconazol = 1, 
fenpyroximate = 1 

ditiokarbaminiany = 31, 
cyflutryna = 1,  
chloropiryfos = 3,  
bifentryna = 1,  
cypermetryna = 3,  
tetrakonazol = 4,  
acetamipryd = 1,  
boskalid = 1,  
pyraklostrobina = 1,  
atrazyna = 1,  
cyprodinil = 1,  
pirymetanil = 2,  
cyflutryna = 1,  
 

Owoce  
fruits 0 ditiokarbaminiany = 5 

 
 Problemem staj� si� wi�c pozosta�o�ci niedozwolonych 
substancji, niezawinione przez rolnika. 
 Kolejnym problemem jest jako�� wykonywanych ana-
liz. W 35 próbkach li�ci truskawki wykryto w Centralnym 
Laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
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a� 26 ró�nych niedozwolonych substancji. Z kolei w labo-
ratorium Instytutu Ochrony Ro�lin w Bia�ymstoku spo�ród 
33 analizowanych próbek li�ci truskawek w 31 próbkach 
wykryto ditiokarbaminiany, a tak�e we wszystkich 5 prób-
kach owoców truskawki stwierdzono zawarto�� tej substan-
cji. Gwoli wyja�nienia nale�y doda�, �e w Centralnym La-
boratorium Agroekologicznym Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Lublinie nie oznaczano ditiokarbaminianów, z kolei 
w laboratorium Instytutu Ochrony Ro�lin oddzia� w Bia-
�ymstoku nie oznaczano niektórych wykrytych w CLA Lu-
blin substancji. 
 Stwierdzenie przez jednostk� certyfikuj�c�, zawarto�ci 
w p�odach rolnych zabronionego pestycydu, skutkuje cof-
ni�ciem certyfikatu, niezale�nie czy rolnik zastosowa� taki 
�rodek, czy pojawi� si� on po oprysku konwencjonalnego 
s�siada, czy te� jest wynikiem omy�ki w laboratorium. 
 Jak podaje Gnusowski i in. [1] prowadzone w latach 
poprzednich badania analityczne polskiej �ywno�ci ekolo-
gicznej, nie wykazywa�y zanieczyszcze	 niedozwolonymi 
substancjami. Natomiast opisane badania, jak te� innych 
autorów, wskazuj� na wzrost wykrywalno�ci w produktach 
ekologicznych, pozosta�o�ci syntetycznych pestycydów [3, 
10, 11]. 
 
5. Wnioski 
 
1. Przeprowadzone badania wskazuj� na du�y stopie	 za-
nieczyszczenia pozosta�o�ciami niedozwolonych pestycy-
dów uprawy truskawki ekologicznej w trakcie wegetacji. 
2. Ni�sza liczba wykrytych pozosta�o�ci pestycydów 
w owocach truskawki, w porównaniu do zanieczyszczenia 
li�ci, �wiadczy o post�puj�cym zmniejszeniu st��enia nie-
dozwolonych substancji, w wyniku degradacji poni�ej pro-
gu oznaczalno�ci. 
3. Ró�norodno�� substancji aktywnych oznaczonych 
w analizowanych próbkach li�ci i owoców truskawki nie 
�wiadczy o szerokiej gamie stosowania niedozwolonych 
pestycydów przez rolników ekologicznych, a raczej jest to 
efekt zanieczyszczenia przestrzeni rolniczej powszechnie 
stosowanymi pestycydami w rolnictwie konwencjonalnym. 
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