
BHP podczas stosowania środków ochrony roślin 

Podczas stosowania środków ochrony roślin rolnik narażony jest na wiele 

niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu lub życiu. Aby ich uniknąć należy przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymogi te określone są w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dania 24 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów organiczno – 

mineralnych (Dz.U. 99 z dnia 4 lipca 2002 roku poz. 896 z późn. zmianami). 

Etykieta 

Zanim przystąpimy do pracy ze środkami ochrony roślin należy dokładnie przeczytać 

etykietę-instrukcję stosowania środka znajdującą się na opakowaniu i postępować zgodnie z 

zaleceniami w niej zawartymi. Etykieta środka ochrony roślin jest oficjalnym dokumentem, 

który zawiera istotne informacje o środku ochrony roślin. Jest ona dołączona do każdego 

opakowania preparatu. Treść etykiety określa Rozporządzenie 1107/2009/WE oraz 

Dyrektywa 1999/45/WE. Treść etykiety powinna zawierać między innymi następujące 

informacje:  

• nazwę handlową oraz formę użytkową produktu, który uzyskał zezwolenie, 

rodzaj środka, jego przeznaczenie oraz sposób działania,  

• nazwę zwyczajową oraz chemiczną substancji czynnej a także przynależność 

do grupy chemicznej,  

• nazwę chemiczną każdej substancji niebezpiecznej nie będącej substancją 

czynną,  

• numer zezwolenia,  

• zakres stosowania, terminy i dawki, 

• okres karencji,  

• okres prewencji, w tym dla pszczół: bardzo ważna informacja, dotycząca 

okresu jaki musi upłynąć od zakończenia zabiegu do nalotu pszczół na 

opryskaną plantację,  

• sposób sporządzania cieczy użytkowej,  

• sposób postępowania z opakowaniem po środku,  

• sposób postępowania z resztkami cieczy,  

• określenie warunków przechowywania, opis objawów zatrucia i sposób 

udzielania pierwszej pomocy,  

• numery telefonów ośrodków toksykologicznych,  

• datę produkcji i okres ważności. 

Informacje dla pracowników  

Pracownicy pracujący ze środkami ochrony roślin powinni być poinformowani o: 

• sposobach zabezpieczeń przed powstaniem zagrożeń wynikających ze stosowania i 

magazynowania środków ochrony roślin lub nawozów oraz o wpływie czynników  

• szkodliwych na zdrowie lub życie ludzi,  



• miejscu, czasie i sposobie stosowania oraz magazynowania środków ochrony roślin 

lub  

• nawozów,  

• zawartości apteczek,  

• sposobach udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia zatrucia,  

• miejscu i sposobie pobierania wody do zbiorników opryskiwaczy lub rozlewaczy  

• nawozów,  

• rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony roślin, ze wskazaniem ich  

• toksyczności,  

• wymaganiach dotyczących rodzaju i sposobu użytkowania środków ochrony  

• indywidualnej,  

• sposobie postępowania z niezużytymi środkami ochrony roślin i nawozami, cieczami  

• roboczymi oraz z pustymi opakowaniami,  

• sposobie mycia oraz czyszczenia pojazdów i sprzętu po zakończonej pracy,  

• sposobie postępowania w razie powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz 

dla  

• środowiska,  

• metodach postępowania podczas przechowywania oraz transportu środków ochrony  

• roślin lub nawozów.  

 

Ochrona pracowników w czasie stosowania środków chemicznych 

          Zabiegi z użyciem pestycydów mogą wykonywać tylko mężczyźni, posiadający 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony 

roślin. Zaświadczenie takie, ze względu na zmieniający się asortyment preparatów 

chemicznych, jest ważne 5 lat. Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin 

mogą prowadzić tylko przedsiębiorcy lub podmioty wpisane przez wojewódzkie inspektoraty 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do odpowiednich rejestrów. 

Osoba wykonująca zabieg powinna być wyposażona w środki ochrony indywidualnej. 

Powinny one spełniać wymogi ergonomii oraz być odpowiednio dopasowane do 

użytkownika. Do podstawowych zabezpieczeń zaliczamy kombinezon ochronny, rękawice 

odporne na chemikalia zakrywające przegub ręki, buty gumowe (nogawki spodni muszą być 
zawsze wyłożone na buty), nakrycie głowy, ochronę dróg oddechowych w postaci maski lub 

półmaski z filtrem AP 2.  Środki ochrony indywidualnej powinny być certyfikowane - 

oznakowane symbolem CE. Jeśli na etykiecie – instrukcji wymagane jest dodatkowe 

zabezpieczenie w postaci fartucha, maski przeciwpyłowej i przeciw oparom, okularów należy 

bezwzględnie się do tego zastosować. 

Środki ochrony indywidualnej należy myć każdorazowo po ich użyciu. Rękawice 

wielokrotnego użytku i buty myjemy przez ich zdjęciem. Wnętrze maski przecieramy 

ręcznikiem lub wilgotną szmatką. Okulary ochronne myjemy wodą po każdym dniu pracy. W 

przypadku stosowania kombinezonów jednorazowych należy je zmienić po dniu pracy. 

Odzież wielokrotnego użytku trzeba prać z użytkiem środków piorących. Nie wolno jej prać z 

innymi ubraniami. Jeśli odzież uległa rozerwaniu lub zniszczeniu powinna zostać wymieniona 

na nową. Zużyte środki ochrony indywidualnej takie jak kombinezon, rękawice, maska, 

okulary, buty itp. należy  dokładnie opłukać pod bieżącą wodą, a następnie postępować jak z 

innymi odpadami gospodarczymi. Po pracy powinno się dokładnie umyć całe ciało dużą 



ilością ciepłej wody z mydłem oraz wypłukać jamę ustną i nos, a odzież i bieliznę zmienić na 

czystą. 

Opryskiwacz używany do zabiegu powinien być sprawny i posiadać aktualny atest. 

Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze są poddane okresowym 

badaniom ich sprawności technicznej w jednostkach organizacyjnych upoważnionych przez 

wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Badania 

sprawności technicznej opryskiwaczy należy przeprowadzać w odstępach czasu nie dłuższych 

niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie powinno być przeprowadzone przez upływem 3 lat od 

dnia jego zakupu. 

Z uwagi na szkodliwość środków chemicznych w połączeniu z alkoholem zabrania się 

go spożywać na dzień przed i dzień po oprysku. W czasie trwania zabiegów nie można jeść, 

pić i palić papierosów. Dopuszcza się spożywanie posiłków oraz palenie tytoniu tylko w 

czasie przerwy w pracy w odległości nie mniejszej niż 50 m od miejsca zastosowania 

pestycydów od strony nawietrznej, po uprzednim zdjęciu ubrania roboczego i ochron 

indywidualnych, umyciu w czystej wodzie rąk i twarzy oraz po przepłukaniu jamy ustnej 

wodą pitną. 

W kabinie ciągnika powinno się znajdować: opakowanie nitrylowych rękawic 

jednorazowych - na wypadek konieczności zmiany ustawień opryskiwacza lub drobnej 

naprawy, foliowy worek na zużyte rękawice oraz pojemnik z czystą wodą – aby móc 

natychmiast przemyć części ciała, które miały bezpośredni kontakt z cieczą użytkową. 

Zabieg wykonywać przy pomocy ciągników wyposażonych w szczelne kabiny. 

Badania wykazały, że kabina zmniejsza o około 10 razy poziom narażenia operatora na 

kontakt z cieczą użytkową. 

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest silny wiatr (powyżej 4 m/s), wysoka 

temperatura powietrza, silne nasłonecznienie, wysoka wilgotność powietrza (powyżej 60 %) 

oraz spodziewane opady deszczu. Należy upewnić się czy w pobliżu opryskiwanego pola nie 

ma ludzi lub zwierząt, oraz czy nie sąsiaduje ono bezpośrednio z pastwiskami lub z uprawą 
dojrzałych owoców służących do bezpośredniej konsumpcji. Nawet niewielki podmuch 

wiatru może przenieść ciecz użytkową na sąsiednie plantacje powodując jej skażenie i 

nieprzydatność do spożycia bezpośredniego po zerwaniu. W przypadku owoców może to 

spowodować zatrucia po spożyciu w czasie okresu karencji lub stratę części plonu (dotyczy 

przede wszystkim owoców miękkich). 

Miejsce stosowania środka ochrony roślin powinno być oddalone o co najmniej 3 m 

od krawędzi jezdni dróg publicznych, wyłączeniem dróg publicznych zaliczonych do 

kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin 

zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną 
gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy 

pośredniej ujęć wody. 

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin 

Zatrucie środkami chemicznymi może nastąpić przez: skórę, układ oddechowy lub 

układ pokarmowy. Najczęstsze objawy zatruć to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, 



ślinotok, łzawienie oczu swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie skóry. W przypadku zatrucia 

należy się skontaktować z lekarzem rodzinnym lub wezwać pogotowie. Przed przybyciem 

lekarza powinno się ustalić przyczynę zatrucia, znaleźć opakowanie oraz etykietę-instrukcję 
stosowanego środka. Nawet gdyby objawy ustawały należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli 
zatrucie nastąpiło przez:  

- skórę to - należy zdjąć z poszkodowanego ubranie, umyć skórę dużą ilością ciepłej wody 

(najlepiej z mydłem),  

- układ oddechowy -  powinno się wynieść poszkodowanego z zagrożenia, rozluźnić ubranie, 

okryć w celu osłonięcia przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą otoczenia,  

- układ pokarmowy - jeżeli od chwili zatrucia nie upłynęło 6 godzin, wywołać wymioty przez 

podanie dużej ilości wody (dwa i więcej litrów), lub roztworu soli (1 łyżka stołowa soli na 

szklankę wody) oraz drażnienie tylnej ścianki gardła. Nie wolno podawać oleju rycynowego i  

innych tłuszczy a także mleka, gdyż ułatwiają one wchłanianie trucizny. Jeżeli poszkodowany 

jest nieprzytomny nie wolno niczego podawać do picia, ani wywoływać wymiotów. 

Jeżeli zatruty jest nieprzytomny ale oddycha, należy ułożyć go w pozycji bocznej 

bezpiecznej, odchylając głowę do tyłu - chroni to przed zapadnięciem języka.  

Jeśli zatruty jest nieprzytomny i nie oddycha należy wykonać uciski klatki piersiowej (30 

ucisków na głębokość 5-6 cm z częstotliwością 100 na minutę), uciski wykonujemy aż do 

przybycia pogotowia, lub gdy poszkodowany odzyska przytomność. Nie wykonujemy 

oddechów ratowniczych.  

Gdy zatruty jest pobudzony i ma drgawki – w czasie ataku nie podajemy nic do ust, tylko 

możemy coś podłożyć pod głowę ale nie za wysoko, odsunąć przedmioty niebezpieczne. Po 

ataku kładziemy poszkodowanego w pozycję bezpieczną okrywamy folią ratowniczą i 
czekamy na przybycie karetki.  

W przypadku zanieczyszczenia oczu – płuczemy oczy dużą ilością letniej wody (najlepiej 

przegotowanej). Natychmiast należ skierować poszkodowanego do okulisty. 

 


