
Uwaga na środki biobójcze w chowie i hodowli zwierząt a także w domu i w 

ogrodzie 

 

"Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, na podstawie 

danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przekroczenie poziomu 

fipronilu 0,72 mg/kg może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów”.  

 

Fipronil jako związek chemiczny jest substancją czynną środków ochrony roślin o 

szerokim spektrum działania owado- i roztoczobójczego. Należy do substancji o wysokiej 

toksyczności (ADI – 0,0002 mg kg-1 m.c., ARfD – 0,009 mg kg-1 m.c.). W przypadku 

narażenia krótkoterminowego wykazuje on działanie neurotoksyczne, hepatotoksyczne oraz 

uszkadzające tarczycę. W wyniku oddziaływania przewlekłego organami docelowymi są 

również wątroba i tarczyca, a także nerki. Fipronil ma powinowactwo do lipidów i ulega 

biokoncentracji w tkance tłuszczowej zwierząt. W przypadku drobiu przedostaje się on z 

tłuszczu do żółtek jaj, nawet po długim czasie od ustąpienia narażenia.  

Fipronil, to jest silnie toksycznym biocydem o szerokim spektrum działania. 

Wykorzystywany jest do zwalczania szkodliwych owadów i pajęczaków, min. mrówek much, 

wszy, wszołów, kleszczy, karaluchów, roztoczy. W naszym kraju  fipronil jest substancja 

czynną w preparatach biobójczych w celu zwalczania  insektów domowych, np. mrówek , 

prusaków oraz występuje w różnych preparatach weterynaryjnych, np. w obrożach dla psów.  

W Unii Europejskiej może być używany w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji 

żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję 

umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla 

nerek, wątroby i tarczycy.(PAP). 

 

Mięso drobiowe i jaja 

O skażeniu jaj fipronilem w Belgii Komisja Europejska poinformowała na początku 

sierpnia br. Okazało się, że jaja z fipronilem trafiły także do innych krajów. W Polsce zaś 

stwierdzono skażenie tą substancją kurczaków sprowadzonych z Niemiec. Dotychczas w 

laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej zbadano 25 próbek mięsa drobiowego i 85 

próbek jaj dostępnych na rynku krajowym.   

 

W żadnej ze zbadanych próbek mięsa nie stwierdzono obecności fipronilu. Natomiast w 3 z 

85 próbek jaj (1 próbka stanowi minimum 12 sztuk jaj kurzych) stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu. W trzech próbkach jaj z trzech ferm z Mazowsza i Wielkopolski 

wykryto przekroczenie norm fipronilu - poinformował PAP Główny Lekarz Weterynarii 

Paweł Niemczuk, powołując się na informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Producentem skażonych jaj była firma TOP-JAJ z Bieżunia (kod jaj 3 PL 14371323), Fermy 

Drobiu Woźniak Rawicz (kod 3 PL 30051328 K3) oraz firma handlowa Farmio SA (kod 2 PL 

14131317), dla której jaja zostały wyprodukowane. (strona GIS, Portal Spożywczy 

6.09.2017). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, na podstawie 

danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności przekroczenie poziomu fipronilu 

0,72 mg/kg może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W związku z tym, że 

poziomy zbadane w 3 wyżej wymienionych próbkach jaj są niższe niż 0,72 mg/kg, nie należy 

spodziewać się wystąpienia negatywnych skutków dla zdrowia konsumenta. 

 

Spożycie znacznej ilości tej substancji jest szkodliwe i chociaż fipronil nie zagraża 

bezpośrednio dla ciąży, to jego spożycie może być szczególnie niebezpieczne dla dzieci. Na 

szczęście ilości substancji, które stwierdzono w produktach spożywczych na polskim rynku, 

były znikome. Ich zawartość w kurczakach, które trafiły do sprzedaży, nie przekraczała 



tysięcznych ułamków mg na kilogram drobiu. Zdaniem ekspertów z Krajowej Rady 

Drobiarstwa - Izby Gospodarczej nie mamy powodów do obaw o zdrowie czy życie osób, 

które kupiły skażony drób. 

 

Na stronie Głównego Lekarza Weterynarii można znaleźć wykaz pięciu dostępnych w 

Polsce preparatów, które zawierają fipronil. Wszystkie służą do likwidacji insektów. Są to: 

 Substral na mrówki - granule rozpuszczalne w wodzie. 

 Goliath Gel - żel przeznaczony do zwalczania karaczanów, prusaków, karaluchów. 

 Substral na mrówki w domu - żel. 

Fourmidor - żel. 

 Substral na mrówki Plus - granulat rozpuszczalny w wodzie. 

 

Skąd u nas fipronil?  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podaje, że strona belgijska ustaliła, że źródłem 

zanieczyszczenia jaj drobiowych i mięsa mógł być produkt pn. „DEGA 16” stosowany do 

spryskiwania drobiu przeciw ptaszyńcowi kurzemu (Dermanyssus gallinae). Było to 

wynikiem nielegalnego dodania fipronilu do preparatu DEGA 16 przez firmę, która 

prowadziła tego typu usługi dla ferm. Preparat „DEGA 16” był w Belgii zarejestrowany jako 

lek weterynaryjny, nie był też bezpośrednio stamtąd dystrybuowany do Polski, lecz był 

dystrybuowany do innych krajów (z których potencjalnie mógł trafić do naszego kraju). 

Ponadto, dwa inne preparaty również były stosowane w podobny sposób w zablokowanych 

fermach. Niestety, jak dotąd nie przekazano szczegółowych informacji dot. dystrybucji tych 

preparatów do innych krajów. Wiele informacji dot. preparatów jest niedostępnych, ze 

względu na dochodzenie prokuratorskie prowadzone w Holandii. 

Pierwotne powiadomienie ze strony belgijskiej nie zawierało informacji o dystrybucji 

do Polski jaj, mięsa i produktów drobiowych zawierających fipronil, jednak z uwagi na 

potencjalne zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej, Główny Lekarz Weterynarii polecił 

terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzenie, podczas rutynowych kontroli 

ferm utrzymujących stada drobiu, czy w obiektach nielegalnie stosowane są preparaty 

biobójcze zawierające w swoim składzie fipronil. Również Komisja Europejska zwróciła 

uwagę, że niezbędne jest, aby wszystkie państwa członkowskie UE zachowały czujność w 

odniesieniu do produktów stosowanych do zwalczania ptaszyńca kurzego na fermach i w 

zakładach drobiarskich w celu zapewnienia, że nie będą przeprowadzane zabiegi  

z użyciem tej niedozwolonych substancji. 

Narażenie konsumentów na fipronil niesie za sobą ryzyko wystąpienia objawów ze 

strony układu nerwowego, wątroby i tarczycy. Ocena ryzyka przeprowadzona przez 

ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny 

wskazuje, że stężenia tej substancji w jajach mogą okazać się niebezpieczne dla dzieci. 

Podstawą do takiej oceny ryzyka są ustalone przez EFSA bardzo niskie toksykologiczne 

wartości referencyjne tej substancji. 

Należy zwrócić uwagę, że zabiegi lekarsko-weterynaryjne wykonywane w gospodarstwach 

utrzymujących zwierzęta gospodarskie, z których lub od których pozyskuje się żywność 

pochodzenia zwierzęcego, mogą być wykonywane jedynie przy wykorzystaniu produktów 

leczniczych weterynaryjnych i produktów biobójczych, które są dopuszczone do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wskazanymi zasadami użycia danego 

produktu, np. zastosowanie u właściwego gatunku zwierzęcia, zastosowanie do określonych 

czynności np. odkażanie podłóg. Dodatkowo, jeżeli chodzi o produkty lecznicze 

weterynaryjne do zastosowania u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się środki 

spożywcze pochodzenia zwierzęcego, mogą być one nabywane jedynie u lekarza weterynarii 

prowadzącego praktykę lekarsko-weterynaryjną w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt 
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