
Formulacje środków ochrony roślin  

Formulacja jest fizyczną postacią środka ochrony roślin (substancji czynnej/czynnych oraz 

substancji towarzyszących), która została nadana w procesie ich produkcji. Składniki 

formulacji mają decydujący wpływ na formę użytkową preparatu (proszek, granule, 

koncentrat płynny itp.) i tworzenia cieczy użytkowej poprzez łączenie z wodą - (dobra 

rozpuszczalność w wodzie, zawiesina, emulsja). Formulacja ma decydujący wpływ na  

skuteczność, trwałość, bezpieczeństwo stosowania oraz cenę preparatu. 

W skład każdego chemicznego środka ochrony roślin jest wchodzi substancja czynna. 

Zadaniem jej jest niszczenie agrofagów. Zwykle nie jest ona stosowana w praktyce rolniczej 

w chemicznie czystej postaci. Może to być spowodowane jej niewielką rozpuszczalnością 
w wodzie, nietrwałością podczas przechowywania lub podatnością na działanie czynników 

atmosferycznych. 

Podczas produkcji środków ochrony roślin do substancji czynnej dodawane są inne substancje 

towarzyszące. Dzięki nim produkt końcowy posiada większą trwałość, łatwiej rozpuszcza się 
w wodzie, jest bardziej bezpieczny dla sporządzających ciecz użytkową oraz posiada wyższą 
aktywność biologiczną.  Substancjami towarzyszącymi mogą być m.in. rozpuszczalniki, 

substancje ograniczające pienienie, związki poprawiające pokrycie roślin cieczą roboczą, 
bufory pH, związki zapobiegające korozji opryskiwacza. 

Największą różnorodnością i zmiennością formulacji charakteryzują się herbicydy 

i fungicydy. Ostatnio coraz częściej tworzenie formulacji zawierających w swym składzie 

adiuwanty. Ich zadaniem jest zwiększenie rozpuszczalności preparatu, polepszenie 

przylegania cieczy opryskowej do liści rośliny, łatwiejsze wnikanie substancji aktywnej 

do komórek roślinnych czy zapobieganie pienieniu się cieczy opryskowej. Takie formulacje 

środków ochrony roślin pozwalają na łatwiejsze przygotowanie cieczy roboczej, a także 

wzrost aktywności biologicznej zawartej w preparacie substancji aktywnej, co umożliwia 

zmniejszenie dawki stosowanych środków bez ograniczenia skuteczności. 

Cena środka o złożonej formulacji jest zwykle niższa niż suma kosztów samego preparatu 

i adiuwanta. Ponadto gotowa formulacja zapobiega pomyłkom podczas mieszania składników 

i tworzenia cieczy użytkowej oraz nie naraża obsługi na działanie środka podczas 

wykonywania tej czynności.  Nie każdą substancję czynną można łączyć z dowolnymi 

dodatkami. Nieodpowiednie połączenie może powodować mniejszą skuteczność działania, a 

także większe zanieczyszczenie gleby i rośliny pozostałościami substancji czynnej oraz 

uszkodzenia roślin, mogące mieć wpływ na wielkość i jakość plonu.  

Zmniejszenie dawek stosowanych środków ochrony roślin można osiągnąć przez 

sporządzanie preparatów wieloskładnikowych, łączących w sobie substancje aktywne 

z różnych grup chemicznych. Są one łatwe w stosowaniu, a odpowiednie zestawienie 

substancji aktywnych umożliwia poza podniesieniem skuteczności, także poszerzenie 

spektrum działania w ochronie plantacji.  

Informacje dotyczące stosowania środka znajdują się na etykiecie preparatu. Zawiera ona 

między innymi nazwy substancji czynnych, przeznaczenie dawki, sposób stosowania. W 

nazwie handlowej środka ochrony roślin zakodowana jest zawartość substancji aktywnej oraz 

formulacja. Liczba umieszczona bezpośrednio po nazwie handlowej określa ilość substancji 



aktywnej (w gramach lub procentach) zawartej w litrze lub kilogramie produktu.  Symbole 

literowe, (np. WP, EC), stanowią informację o rodzaju formulacji.  

Obecnie na rynku znajduje się ponad 70 typów form użytkowych pestycydów. Często ta sama 

substancja aktywna w innej formulacji sprzedawana jest pod postacią innego preparatu. Lista 

dostępnych na rynku środków ochrony roślin wraz z pełnymi etykietami znajduje się na 

stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Ochrona roślin. 

Każda z dostępnych formulacji środków ochrony roślin posiada zalety i wady. Przy wyborze 

środka ochrony roślin należy rozważyć takie aspekty, jak wyposażenie opryskiwacza w 

rozwadniacz środków, warunki atmosferyczne, bezpieczeństwo dozowania środka do 

opryskiwacza, łatwość odmierzenia potrzebnej ilości środka, trwałość i termin ważności 

preparatu, fazę rozwojową, roślin chronionej i chwastów oraz koszty i nakład pracy. Dlatego 

użytkownik powinien zapoznać się dokładnie z etykietą środka ochrony roślin i znając 

charakterystykę odpowiednich formulacji, dokonał właściwego wyboru.. 

Poniżej przedstawiono oznaczenia najczęściej stosowanych formulacji stałych: 

GR – granule do bezpośredniego użycia  

WG – granule do sporządzania zawiesiny wodnej (Fot. nr 1).  

DS – proszek do zaprawiania nasion na sucho 

WS – proszek do sporządzania gęstej pasty, najczęściej do zaprawy nasion 

WP – proszki do sporządzania zawiesiny wodnej  

SP – proszki do rozpuszczania w wodzie  

SG – granule rozpuszczalne w wodzie  

SX – granule całkowicie rozpuszczalne w wodzie  

 
Oznaczenia najczęściej stosowanych formulacji płynnych: 

SL – koncentrat rozpuszczalny 

SC – płynne koncentraty zawiesinowe  

EC – koncentraty do sporządzania emulsji  

OD – zawiesiny olejowe 

ODesi – unowocześniona formulacja OD  

CS – zawiesina mikrokapsuł 

EW – emulsje wodno – olejowe  

DC – koncentrat dyspersyjny 

SE – wieloskładnikowa mieszanina w postaci zawiesinoemulsji 

EO/WO – emulsje olejowo – wodne 

OF – płynna substancja aktywna rozcieńczona w oleju 

GL -żel tworzący emulsję po rozcieńczeniu z wodą 
GF – żel do bezpośredniego stosowania na nasiona 

AE – środki do aerozolowania. 

Na formulację należy zwracać szczególną uwagę podczas mieszania pestycydów. Użycie 

mieszaniny środków ochrony roślin w jednym oprysku jest korzystne ekonomicznie.  Może 

przynieść nawet 50% oszczędności w nakłady pracy ludzkiej i sprzętu w sezonie.  Jednak 

podczas wykonywania tej czynności należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Przed łączeniem ze sobą poszczególnych środków ochrony roślin, powinno się uważnie 

     przeczytać informacje znajdujące się na etykiecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

     formulację każdego z nich.  

2) Należy przestrzegać kolejności wprowadzania preparatów do mieszaniny, sporządzanej w  

     zbiorniku. Przy ustalaniu porządku dodawania kolejnych środków należy zwrócić uwagę 



      na ich formę użytkową. 
Kolejność wprowadzania preparatów:  

     1. WP 

     2. WG 

     3. SC 

     4. SE 

     5. EC.  

3) Przed dodaniem środków ochrony roślin, należy wypełnić zbiornik do połowy wodą i  
    włączyć mieszadło. Zapewni to automatyczne rozprowadzenie preparatu i zapobiegnie jego 

    osadzeniu lub zbryleniu na dnie.  

4) Przed dodaniem preparatu należy zwrócić uwagę na pH oraz twardość używanej wody.  

    Skutkiem takiego postępowania może być nieudany oprysk. Różne środki ochrony roślin 

    mogą bowiem różnie reagować na określone rodzaje wody.  

5) Środki ochrony roślin należy dodawać powoli, aby nie dopuścić do wtrącenia lub warzenia  

    się preparatu. Przyśpieszenie tego procesu może prowadzić do powstawania kłaczków na  

    powierzchni oraz osadów na dnie zbiornika.  

6)  Do wykonania cieczy użytkowej wskazane jest użycie wody o temperaturze nieco wyższej  

     od temperatury otoczenia. Można to uzyskać przez pozostawienie zbiornika do połowy  

     wypełnionego wodą przez jakiś czas w nasłonecznionym miejscu.  

7) Mieszaninę należy zużyć w najkrótszym możliwym czasie. 
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Przykładowe formulacje herbicydów: 

stałe: 

• GR (granules) - granule do bezpośredniego stosowania 

• SG (water soluble granules) - granule rozpuszczalne w wodzie 

• SP (water soluble powder) - proszek rozpuszczalny w wodzie 

• WG (water dispersible granules) - granule do sporządzania zawiesiny wodnej 

• WP (wettable powder) - proszek do sporządzenia zawiesiny wodnej 

płynne: 

• AE (aerosol dispenser) - dyspenser aerozolowy. Preparaty gotowe do użycia, formulacja 

najczęściej wykorzystywana w przypadku insektycydów 

• AL (any other liquid) - inna ciecz 

• CS (capsule suspension) - zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą 

• DC (dispersible concentrate) - koncentrat dyspersyjny 

• EC (emulsifiable concentrate) - koncentrat do sporządzania emulsji wodnej 

• EO (emulsion, water in oil) - emulsja, woda w oleju 

• EW (emulsion, oil in water) - emulsja olejowa w wodzie 

• OD (oil dispersion) - zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą 

• OF (oil miscible flowable concentrate = oil miscible suspension) - koncentrat zawiesinowy 

rozcieńczony olejem 

• SC (suspension concentrate = flowable concentrate) - koncentrat zawiesinowy 

do rozcieńczania wodą 

• SE (suspo-emulsion) - zawiesinowa emulsja do rozcieńczania z wodą 

• SL (soluble concentrate) - koncentrat rozpuszczalny w wodzie 

• ZC (a mixed formulation of CS and SC) - połączenie dwóch formulacji CS i SC, tj. zawiesiny 

kapsuł oraz zawiesiny substancji czynnej 

 

Nowe formulacje są często mieszaninami dwu lub więcej współdziałających ze sobą 

substancji aktywnych. Właśnie ich wieloskładnikowość wpływa na poszerzenie spektrum 

zwalczania chwastów, ale też na większą skuteczność biologiczną i stabilność działania 

preparatów. Ważnym czynnikiem jest włączanie do niej substancji aktywnych nie tylko 

o odmiennej budowie chemicznej, ale również odznaczających się innym mechanizmem 

działania, co pozwala na ograniczenie rozwoju odporności chwastów na herbicydy. 

Nowsze formulacje pozwalają na szybsze wniknięcie substancji do rośliny. Jest to bardzo 

widoczne w warunkach niekorzystnej pogody, ponieważ preparat jest wtedy w mniejszym 

stopniu narażony na zmywanie przez na przykład opady deszczu. Poza tym całkowita 

rozpuszczalność środków ułatwia ich aplikację, likwiduje problem zapychania się rozpylaczy, 

jak również przywieranie substancji do ściany opryskiwacza. Ułatwia to pracę dla rolnika, 

ponieważ sprzyja skutecznemu myciu opryskiwacza po aplikacji. 

Nowe rozwiązania 



Na rynku środków ochrony roślin pojawiły się nowe rozwiązania. Są to forma ODesi, która 

zapewnia lepsze rozprzestrzenianie się cieczy roboczej na liściach chwastów, oraz 

technologia SX.  

Formulacja SX ma postać stałą - granul, w których znajduje się substancja czynna. Po ich 

rozpuszczeniu powstaje jednorodna ciecz. Jakie to ma zalety? Po pierwsze całkowite rozpuszczenie 

sprawia, że substancja aktywna jest lepiej i szybciej dostępna dla roślin. Krótszy jest czas od 

momentu aplikacji do wniknięcia do wnętrza rośliny, co zmniejsza np. ryzyko spłukania cieczy roboczej 

wraz z kroplami niespodziewanego deszczu 


