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Perspektywy rozwoju 
ozdobnej produkcji

Dr ADAM MAROSZ
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Od przełomu polityczno-gospodarczego w Polsce w 1989 roku ozdobna produkcja 

szkółkarska jest bardzo prężnie rozwijającym się działem ogrodnictwa. Wielkość upraw 

bylin, krzewów i drzew ozdobnych (początkowo w asortymencie królowały róże)  

z 2000 ha wzrosła w tym czasie do prawie 6873 ha (w 2013 r.).

szkółkarskiej

Wartość produkcji ozdobnego materiału szkółkar-
skiego szacowana jest na ponad miliard złotych. 
Tylko w gospodarstwach zrzeszonych w Związku 
Szkółkarzy Polskich oferuje się 4860 taksonów 
drzew i krzewów ozdobnych, a trwałych roślin 
zielnych – 1530 gatunków i odmian. Na eksport 
kierowane jest 20% rodzimej produkcji, w więk-
szości na wymagające rynki unijne (głównie do 

Niemiec, Holandii, Danii i Skandynawii) oraz 
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Ro-
sja, Ukraina, Białoruś), ale także do niektórych 
państw azjatyckich, np. Kazachstanu. 

Sukces tej branży możliwy był z kilku powo-
dów. Najważniejsze to oczywiście rozwój gospo-
darczy i wzrost zainteresowania roślinami, zarów-
no na rynku krajowym, jak i wschodnim. Moda na 
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ogrody, ładne otoczenie i zadbaną zieleń w mieście 
wynika z wielu czynników, w tym również z chęci 
poprawy warunków i jakości życia. Duże znacze-
nie ma też fakt, że ozdobna produkcja szkółkar-
ska nie była objęta nadmierną kontrolą urzędową. 
Obecnie może się to jednak zmienić. 

Zmiany w przepisach

Integrowana ochrona roślin. Od stycznia 2014 r.  
wszystkich rolników, w tym szkółkarzy, używa-

jących profesjonalnych środków ochrony roślin 
(ś.o.r.), obowiązują przepisy i zasady integrowanej 
ochrony roślin. W tym zakresie, poza kontrola-
mi fitosanitarnymi odnośnie chorób i szkodników 
kwarantannowych oraz roślin paszportowanych, 
odbywać się będą jeszcze kontrole przedstawi-
cieli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa (PIORiN) dotyczące stosowania ś.o.r.  
(np. tego, czy są one wykorzystywane zgodnie z nową 
ustawą o ś.o.r.), ich magazynowania, aktualnych 
szkoleń dla osób wykonujących zabiegi, atestacji  

fot. I. Sprzączka
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opryskiwaczy itd. Oznacza to, że pracownicy 
PIORiN będą mieć więcej obowiązków. Szkółka-
rze dysponują obecnie zaledwie kilkoma prepara-
tami zarejestrowanymi do ochrony uprawianych 
roślin. Sytuacja taka grozi pogorszeniem jakości 
oferowanych na rynku produktów. 

Preparaty stymulujące ryzogenezę. Od po-
czątku 2015 r. z rynku wycofane są środki stymu-
lujące ryzogenezę, tzw. ukorzeniacze. Rejestracja 
tych znanych od lat produktów, np. Ukorzenia-
cza (A, B, AB) lub preparatów z grupy Rhizopon, 
skończyła się w 2014 r. i nie zostały one ponow-
nie zarejestrowane ani dopuszczone do obrotu 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Problem ten odczuwają już dziś producenci sa-
dzonek w kraju, ale wkrótce dotknie on cały sektor 
szkółkarski i kwiaciarski zajmujący się ukorzenia-
niem roślin. Wzrosną ceny dostępnych preparatów 
lub substancji sprowadzanych z zagranicy i tym  

samym większe będą koszty produkcji sadzonek 
i „młodzieży”. 

Wzmożone kontrole. Pracownicy PIORiN 
z działu nasiennictwa odbyli w 2014 r. cykle szko-
leń. Obecnie przygotowują się do objęcia kontro-
lą i nadzorem kwalifikacyjnym również materiału 
siewnego oraz nasadzeniowego roślin ozdobnych. 
Dotąd działania takie nie były potrzebne i nie 
prowadzono ich w tym dziale, w odróżnieniu od  
np. branż sadowniczej czy warzywniczej. Produk-
cja szkółkarska w Polsce rozwinęła się jednak na 
tyle, że w ocenie urzędników, inspekcje tego ro-
dzaju stają się niezbędne. Na początku dotyczyć 
mogą głównie producentów nasion, sadzonek, sie-
wek czy innych roślin przeznaczonych na ma-
teriał wyjściowy do dalszej produkcji, choć nie 
tylko. Protokół z kontroli nie jest jeszcze opra-
cowany, więc nie wiadomo, co dokładnie będzie 
on zawierać.
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asortymentu i wzrostem konkurencji w obrębie 
gatunków dopuszczonych do uprawy. 

Cenna woda. Piąta nowelizacja ustawy Prawo 
wodne, zgodna z wymogami Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (2000/60/WE), może wprowadzić obowią-
zek wnoszenia opłat za pobór wód powierzchnio-
wych, co bezpośrednio wpłynęłoby na opłacalność 
produkcji i konkurencyjność cenową produktów 
na rynkach krajowym i europejskim. 

To tylko najważniejsze aspekty dodatkowej 
ingerencji organów państwowych w produkcję 
szkółkarską, które mogą nastąpić w najbliższym 
czasie (a niektóre już mają miejsce) i wpłynąć na 
spowolnienie jej rozwoju, jak też ograniczenie 
tworzenia nowych miejsc pracy na wsi. Dodatko-
wym utrudnieniem jest to, że zapisy prawa w no-
wych ustawach i rozporządzeniach często są bar-
dzo ogólne, przez co pozostawiają urzędnikom 
i organom kontrolnym nieograniczoną wręcz 

Podatki. Zmiany systemów opodatkowania 
rolników (wprowadzenie podatku dochodowego) 
oraz ubezpieczenia (likwidacja KRUS) spowodu-
ją nie tylko spadek opłacalności produkcji, lecz 
również wzmożone kontrole Urzędu Skarbowe-
go. Największą bolączką wielu właścicieli mniej-
szych gospodarstw będzie jednak prowadzenie 
rachunkowości. 

Gatunki (nie)inwazyjne. Zgodnie z wytyczny-
mi unijnymi, Generalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska postawiła sobie za cel opracowanie Kodeksu 
dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin in-
wazyjnych obcego pochodzenia”. Dokument ten 
jest już opracowany i opublikowany. Jego prze-
strzeganie będzie na początku dobrowolne, ale 
wielu producentów przypuszcza, że w przyszłości 
na tej podstawie pojawią się przepisy obligatoryj-
ne, zakazujące oferowania do sprzedaży niektó-
rych roślin, a to skutkować będzie ograniczeniem 
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swobodę interpretacji i działania. W rezultacie 
przeciętny producent w kwestiach spornych nie 
będzie w stanie obyć się bez pomocy prawnika. 

Handel ze Wschodem

Innym bardzo ważnym aspektem, mającym 
wpływ na krajową produkcję w 2015 r., jest kry-
zys gospodarczy w Rosji, który pod koniec ub.r. 
dał o sobie wyraźnie znać (spadek cen ropy i war-
tości rubla). Problemy gospodarcze Federacji Ro-
syjskiej będą mieć ogromne znaczenie dla eks-
portu szkółkarskiego z Polski. Polityka FR jest 
ponadto dość nieprzewidywalna, więc producen-
ci roślin będą ciągle obawiać się rozszerzenia em-
barga. Eksport na Ukrainę w pierwszych dwóch 
kwartałach 2014 r. był już dwukrotnie mniejszy 
w porównaniu z analogicznym okresem w 2013 r., 
a w 2015 r. zapowiada się dalszy spadek wartości 
sprzedaży. To wynik poważnych problemów eko-
nomicznych tego kraju wywołanych przez wojnę 
z Rosją na wchodzie Ukrainy. Spowolnienie roz-
woju gospodarczego w Polsce w 2014 r. było wy-
raźne, szczególnie w ostatnim kwartale, a spadek 
bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej i wy-
soka stopa bezrobocia to niedobre prognozy, nie 
rokujące na wyraźnie większy wzrost konsumpcji 
roślin ozdobnych na rynku krajowym. 

Możliwości poprawy kondycji 
rodzimej branży

Wśród czynników wpływających na poprawę kra-
jowej produkcji szkółkarskiej należy wymienić:  
l stabilizację produkcji na dotychczasowym are-
ale; l ograniczenie importu roślin z zagranicy;  
l wzmocnienie organizacji związkowych (zrze-
szanie się producentów lub wstępowanie do ist-
niejących stowarzyszeń w celu zwiększenia ich 
siły oddziaływania na te organy samorządowe 
i rządowe); l ograniczanie kosztów produkcji,  
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w szczególności poprzez likwidację materiału 
nierentownego. Przy okazji prowadzonych badań 
odwiedzam liczne szkółki, w części z nich obserwu-
ję, że ich właściciele uprawiają także rośliny, które  
powinny być szybko zlikwidowane, aby nie ge-
nerowały dalszych kosztów. Producenci mają je 
jednak na stanie, wychodzą bowiem z założenia, 
że może uda się jeszcze sprzedać taki materiał. 
Zdarza się, że szkółkarze tłumaczą się brakiem 
czasu na usunięcie go, ale oznacza to tylko sła-
bą organizację produkcji, nieefektywne wyko-
rzystanie siły roboczej, niską wydajność pracy, 
marnotrawstwo przestrzeni produkcyjnej, wody, 
nawozów, itp.; l poszukiwanie specjalistycznych 
rozwiązań, np. produkcja dobrej jakości podkła-
dek, młodych szczepów drzew liściastych, oku-

lantów i 2–3-letnich drzewek w szerokim asor-
tymencie i dobrej jakości do dalszej produkcji 
dla szkółek drzew alejowych; l rozwój szkółek 
drzew alejowych oraz gospodarstw oferujących 
drzewa i krzewy o owocach jadalnych lub leczni-
czych, mało znanych bądź do uprawy amatorskiej  
(cytryńce, pigwy, pigwowce, derenie, borówki, 
jagody, orzechy, orzeszniki, miłorzęby, świdośli-
wy, bzy, aktinidie, głogi, morwy, kasztany, jarzę-
by, rokitniki, nieszpułki, jeżyny i maliny, żurawi-
na, róże owocowe itd.). Społeczeństwo w Europie 
starzeje się, a wraz z wiekiem wzrasta świadomość 
potrzeby dbania o własne zdrowie i zwiększa się 
zainteresowanie jego ochroną w oparciu o natu-
ralne środki (takie jak owoce, preparaty ziołowe, 
nalewki, syropy, soki, itp.).
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