
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin 

Niewłaściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin może doprowadzić do skażenia 

gleby, wód powierzchniowych lub podziemnych. Może także stwarzać zagrożenie dla osób 

posiadających z nimi kontakt podczas transportu, magazynowania lub wykonywania 

zabiegów. Zagrożeniom tym można zapobiec stosując się do przepisów prawa, przestrzegając 

zasad dobrej praktyki podczas ochrony roślin, a także stosując odpowiedni sprzęt do ochrony 

i mycia opryskiwaczy.  

Przepisy prawa dotyczące tych problemów zawarte są w rozporządzeniach Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi: z dnia 22.05.2013r. w sprawie postępowania przy stosowaniu i 

przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz.U. 2013, poz.625) oraz z dnia 31.03.2014r. w 

sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U 2014, poz. 516). 

Podczas stosowania środków ochrony roślin istnieje niebezpieczeństwo powstania 

zanieczyszczeń miejscowych lub powierzchniowych gleby. Zanieczyszczenia miejscowe 

powstają poprzez rozlanie lub rozsypanie preparatu podczas przygotowywania cieczy 

roboczej, mycia opryskiwacza i składowania nieopłukanych opakowań.  Mogą także wystąpić 

podczas transportu, magazynowania lub awarii opryskiwacza. Zanieczyszczenia 

powierzchniowe powstają w czasie wykonywania zabiegu przez znoszenie cieczy roboczej, 

ociekanie jej z roślin lub zmywanie przez opady deszczu. 

Osoba mająca styczność ze pestycydami powinna być wyposażona w odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej. 

Przechowywanie środków ochrony roślin 

Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, pod 

zamknięciem uniemożliwiającym dostęp osób trzecich. Sposób przechowywania powinien 

zabezpieczać przed kontaktem z żywnością, napojami lub paszą oraz zapewniać 

niedostępność dla osób niepowołanych i dzieci. Miejsce przechowywania należy tak 

przygotować, aby uniemożliwić skażenie wód powierzchniowych i podziemnych, skażenie 

gruntu oraz przedostania się do sieci kanalizacyjnych. Powinny one być usytuowane w 

odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, zbiorników i cieków wodnych (nie dotyczy 

pomieszczeń z nieprzepuszczalnym podłożem).  

Magazynem środków może być specjalnie do tego przeznaczone pomieszczenie lub w 

przypadku małej ilości środków – osobna szafka, wykonana z materiałów niepalnych. Na 

spodzie szafki należy umieścić kuwetę, zabezpieczającą przed przedostaniem się 

ewentualnych wycieków na zewnątrz. Półki magazynu, na których są składowane 

opakowania ze środkami powinny być wykonane z materiałów nienasiąkliwych. Preparaty 

powinny być uporządkowane według przeznaczenia, przy czym proszkowe należy zawsze 

umieszczać nad płynnymi. Aby uniknąć przeterminowania oraz ograniczyć zagrożenie nie 

należy gromadzić zbyt dużej ilości środków. Ich zapas powinien być wystarczający na nie 

więcej niż pół roku działalności. Ze względu na ograniczoną trwałość środków nie należy 

przechowywać dłużej niż jeden rok. Magazyn powinien być oznaczony, wyposażony w znaki 



informacyjne i ostrzegawcze, instrukcję postępowania w razie wypadków lub awarii oraz 

numery telefonów alarmowych. W magazynie należy wyznaczyć miejsce na składowanie 

pustych opakowań, preparatów niepełnowartościowych i materiałów zanieczyszczonych. 

Zaleca się aby w magazynie zorganizować stanowisko do odmierzania preparatów 

wyposażone w wagę, łopatkę, naczynie miarowe oraz zestaw do likwidacji preparatów 

przypadkowo rozlanych lub rozsypanych, składający się z pojemnika z trocinami, szczotki, 

szufelki i pojemnika na skażone odpady. Pomieszczenie magazynu powinno posiadać 

oświetlenie, sprawną wentylację i nie być zawilgocone. Temperatura  przechowywania 

środków ochrony roślin to 5 – 25
o
C.  

Przygotowanie cieczy roboczej 

Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania przez sporządzenie cieczy 

roboczej powinno odbywać się w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu. Czynność tą przeprowadza się w odległości 

nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć wody, zbiorników i cieków wodnych. 

Przygotowanie cieczy roboczej to czynność, podczas której preparat używany jest w 

dużym stężeniu. Preparaty w formie sypkiej wymagają zwykle rozwodnienia przed 

wprowadzeniem do zbiornika. Czynność ta wiąże się zawsze z wyjątkowo dużym narażeniem 

operatora i możliwością powstania zanieczyszczeń miejscowych. Przystępując do 

sporządzania cieczy robocze zawsze należy kierować się instrukcją umieszczoną na etykiecie 

środka. 

Ciecz użytkową przygotowujemy bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed 

przystąpieniem do jej sporządzenia powinno się dokładnie ustalić potrzebną ilość. 

Odmierzoną ilość środka (w przypadku formulacji płynnej) wlewamy bezpośrednio do 

zbiornika opryskiwacza, napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a 

następnie uzupełniamy wodą do potrzebnej ilości. W przypadku formulacji stałej, odważoną 

ilość środka wymieszamy w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlewamy 

przez sito do zbiornika napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem i 

uzupełniamy wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie powinno się przepłukać 

trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. Ciecz użytkową 

niezwłocznie zużyć. 

Narzędzia i naczynia używane do odmierzania środków ochrony roślin nie mogą być 

stosowane do innych celów. Po wykonaniu czynności należy je umyć, a wodę użytą do tego 

celu wlać do zbiornika opryskiwacza. 

Dobrą praktyką jest sporządzanie cieczy roboczej na polu lub plantacji. Ewentualne 

wycieki lub rozproszenia środków trafiają na biologicznie aktywne podłoże, gdzie ulegają 

biodegradacji. Czynność tą należy za każdym razem przeprowadzać w innym miejscu. 

Zapobiega to ewentualnej zbytniej kumulacji substancji chemicznych w jednym miejscu pola. 

Sporządzenie cieczy roboczej na polu jest możliwe w przypadku opryskiwaczy 

wyposażonych w odpowiednie urządzenia, takie jak schowek do przewożenia środków 



ochrony roślin, rozwadniacz preparatów z płuczką opakowań i dodatkowy zbiornik na czystą 

wodę. 

W przypadku gdy opryskiwacze nie są wyposażone w wymienione urządzenia, istnieje 

konieczność przygotowania cieczy roboczej w gospodarstwie. Czynność tą powinno się  

wykonać na nieprzepuszczalnym podłożu, np. płycie betonowej, umożliwiającym zebranie 

ewentualnych wycieków lub rozsypanych środków.  W przypadku braku takiego stanowiska, 

należy pod opryskiwaczem rozłożyć grubą folię lub brezent. Miejscem sporządzania cieczy 

roboczej w gospodarstwie może być stanowisko do mycia opryskiwaczy lub stanowisko 

bioremediacyjne typu BIOBED, pod warunkiem, że gospodarstwo dysponuje takimi 

stanowiskami. 

Podczas czynności napełniania zbiornika opryskiwacza wodą istnieje 

niebezpieczeństwo zanieczyszczenia źródła wody środkami ochrony roślin. Aby tego uniknąć 

należy bezwzględnie zadbać o to by koniec węża zasilającego znajdował się zawsze nad 

wlewem zbiornika i nie miał z nim żadnego kontaktu. 

Oprysk 

Podczas wykonywania oprysku istnieje niebezpieczeństwo znoszenia cieczy roboczej 

na tereny sąsiadujące z chronioną plantacją. Powoduje to zagrożenia dla zbiorników i cieków 

wodnych, pszczół, a w przypadku stosowania herbicydów, dla roślin sąsiadujących. Dlatego 

ustawodawca zakazuje wykonywania opryskiwania przy prędkości wiatru przekraczającej 4,0 

m/s. Stosowanie środków ochrony roślin nie może się odbywać w odległości mniejszej niż 20 

m od pasiek oraz mniejszej niż 3 m od krawędzi dróg publicznych (nie dotyczy dróg 

powiatowych i gminnych). Minimalna odległość od zbiorników i cieków wodnych określona 

jest na etykiecie środka, jednak nie  może być mniejsza niż 3 m dla opryskiwaczy 

sadowniczych i 1 m dla opryskiwaczy polowych. Dla preparatów zarejestrowanych przed 14 

czerwca 2011 r., których etykieta nie określa minimalnej odległości w jakiej można je 

stosować od zbiorników i cieków wodnych, odległość ta wynosi ona co najmniej 20 m. 

Ciecz robocza powinna być nanoszona na rośliny lub glebę równomiernie w założonej 

dawce. Opryskiwanie podczas postoju, w trakcie rozpoczynania zabiegu, prowadzi do 

miejscowego przedawkowania preparatu, powodując zagrożenie skażenia gleby i wód 

podziemnych. Przewody doprowadzające ciecz roboczą do rozpylaczy należy wypełniać 

podczas jazdy. Na równomierność oprysku ma wpływ wysokość położenia belki roboczej 

opryskiwacza. Zależy ona od rodzaju rozpylaczy zastosowanych do wykonania zabiegu. Zbyt 

wysokie położenie belki powoduje nakładanie na siebie strumieni z sąsiednich rozpylaczy, 

natomiast za niskie położenie jest przyczyną występowania pasów nie opryskanych. 

W przypadku awarii opryskiwacza należy przerwać przeprowadzanie zabiegu i 

przystąpić do naprawy. Naprawiany opryskiwacz powinno się ustawić na polu poza 

miejscem, na którym naniesiono środek ochrony roślin oraz poza strefą ochronną dla 

obszarów wrażliwych. Po naprawie skażoną warstwę gleby należy rozrzucić na możliwie 

dużej powierzchni pola lub zebrać i złożyć w kompostowniku. W przypadku masowego 

wycieku konieczna jest interwencja służb zajmujących się neutralizacją skażeń chemicznych. 



Powinno się powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub straż 

pożarną. 

Znoszenie cieczy roboczej prowadzi do zanieczyszczeń obszarowych. Powoduje go 

działanie wiatru, konwekcyjny ruch powietrza oraz jego zawirowania wywołane ruchem 

opryskiwacza. Znoszenie można ograniczyć stosując rozpylacze grubokropliste lub 

inżektorowe. Kolejnym sposobem zapobieganiu znoszeniu jest utrzymywanie belki roboczej 

opryskiwacza polowego na optymalnej, jak najniższej wysokości. Dla najczęściej 

stosowanych rozpylaczy płaskostrumieniowych o kącie rozwarcia strumienia 110 – 120
o
, 

wysokość ta wynosi 35 – 50 cm. Zaleca się aby prędkość przeprowadzenia zabiegu nie 

przekraczała 8 km/h, a najlepiej wynosiła 4 – 5 km/h. Oprysk nie powinien być 

przeprowadzany w temperaturze przekraczającej 25
o
C oraz przy konwekcyjnych (wznosząco-

opadających) ruchach powietrza. Stosowanie specjalistycznych opryskiwaczy, w przypadku 

upraw polowych – z pomocniczym strumieniem powietrza, zaś w przypadku upraw 

sadowniczych – tunelowych, znacznie ogranicza znoszenie cieczy roboczej. 

Ociekanie cieczy roboczej z chronionych roślin jest kolejnym źródłem zanieczyszczeń 

obszarowych. Powodem może być zbyt duża zastosowana dawka cieczy roboczej, 

opryskiwanie grubokropliste roślin o małej zdolności retencyjnej (np. kapusta, cebula), za 

bliska odległość rozpylaczy od opryskiwanych roślin oraz opryskiwanie roślin wilgotnych. 

Ilość użytej cieczy uzależniona jest od rodzaju chronionej uprawy, jej stopnia rozwoju oraz 

rodzaju użytego środka. 

Zmywanie cieczy użytkowej następuje gdy po wykonaniu zabiegu występują opady 

deszczu. Dlatego przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić prognozę pogody i nie 

wykonywać go przed spodziewanym deszczem. 

 

 

 

 

 


