
Postępowanie ze sprzętem ochrony roślin po 

wykonaniu zabiegu 

Mycie 

Po zakończeniu zabiegu ochronnego w opryskiwaczu pozostaje pewna ilość cieczy 

użytkowej, którą powinno się zagospodarować. Na całkowitą objętość pozostałości składają się: 

nadwyżka cieczy wynikła z niewłaściwej kalibracji opryskiwacza, pozostałość cieczy w 

zbiorniku – zależna od konstrukcji zbiornika i przewodów ssawnych oraz pozostałość 

techniczna – ciecz znajdująca się w przewodach i innych elementach instalacji cieczowej. 

Ustawodawca zaleca aby resztki cieczy użytkowej zużyć po uprzednim rozcieńczeniu, na 

powierzchni na której przeprowadzono zabieg lub unieszkodliwić w sposób zapewniający 

biologiczną degradację substancji czynnych albo unieszkodliwić w sposób zgodny z przepisami 

o odpadach. Wypryskując rozcieńczoną pozostałość cieczy należy zmniejszyć ciśnienie i 

zwiększyć prędkość jazdy, aby nie spłukać z roślin naniesionego wcześniej środka lub nie 

spowodować jego przedawkowania. Nadwyżkę cieczy powinno się spożytkować w ciągu 24 

godzin. 

Sprzęt opryskujący należy myć w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy oraz 

zachowania bezpieczeństwa dla ludzi, upraw i środowiska. Czynność tę powinno się 

przeprowadzać w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz gruntu. Minimalna odległość mytego sprzętu od studni, ujęć wody, zbiorników i cieków 

wodnych wynosi 30 m. Warunek ten nie obowiązuje, jeżeli operację mycia przeprowadza się w 

myjniach urządzeń ochrony roślin. Wymagania jakim powinny odpowiadać myjnie są zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014, poz.81). 

Zabiegi oprysku należy tak zorganizować, aby ograniczyć częstotliwość mycia 

opryskiwacza do minimum, gdyż wiąże się ono z powstawaniem dużych ilości zanieczyszczonej 

wody, którą należy zagospodarować.  Mycie opryskiwacza jest konieczne gdy: zabieg ma być 

wykonany na innej uprawie, dla której ostatnio używany preparat nie jest zarejestrowany; 

ostatnio stosowany środek powoduje ryzyko uszkodzenia roślin w kolejnym zabiegu (np. 

herbicyd); pozostawione resztki cieczy roboczej mogą spowodować zapychanie rozpylaczy i 

filtrów; w przypadku gdy przewiduje się dłuższą przerwę w użytkowaniu; przed 

przewidywanym przeglądem lub naprawą. 

Rozróżniamy mycie wewnętrzne i mycie zewnętrzne opryskiwacza. Mycie wewnętrzne 

ma na celu usunięcie z wnętrza zbiornika oraz instalacji cieczowej pozostałości preparatów. Ich 

obecność mogłaby wpływać niekorzystnie na rośliny uprawne podczas następnego zabiegu, 

stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkowników lub mieć niekorzystny wpływ na 

funkcjonowanie opryskiwacza. Mycie zewnętrzne polega na spłukaniu zewnętrznych 

powierzchni opryskiwacza i ciągnika, w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń środkami ochrony 

roślin powstałych podczas zabiegu. Zapobiega to korozji sprzętu oraz stwarzaniu zagrożeń dla 

ludzi i środowiska. 



Mycie opryskiwacza najlepiej przeprowadzić w polu. Jest to możliwe w przypadku 

opryskiwaczy wyposażonych w dodatkowy zbiornik czystej wody, zraszacz do ciśnieniowego 

płukania zbiornika oraz lancę lub pistolet z wężem do mycia zewnętrznego. Do mycia 

zewnętrznego przeprowadzanego w polu, należy stosować możliwie najmniejszą ilość wody, 

aby uniknąć przemieszczania się preparatów w głąb gleby. Kolejne mycie zewnętrzne 

zaplanować w innym miejscu pola, aby nie dochodziło do gromadzenia się środków ochrony 

roślin w jednym miejscu. Mycie zewnętrzne bezpośrednio po zakończeniu zabiegu jest bardziej 

skuteczne, bowiem wilgotne zanieczyszczenia łatwiej usunąć z mytych powierzchni niż 

zanieczyszczenia suche. Mycie wewnętrzne w polu polega na trzykrotnym płukaniu zbiornika i 

instalacji przy każdorazowym wypryskaniu popłuczyn na powierzchnię na której wykonywało 

się zabieg. W nowoczesnych opryskiwaczach mycie wewnętrzne opryskiwacza odbywa się w 

trybie ciągłym. Proces polega na ciągłym płukaniu zbiornika i instalacji cieczowej z 

jednoczesnym wypryskiwaniem popłuczyn. Dodatkowa pompa tłoczy do zbiornika głównego 

czystą wodę przez zraszacze płuczące zbiornik i stale rozcieńcza pozostałą ciecz użytkową, 

jednocześnie pompa główna tłoczy tę ciecz przez układ cieczowy do rozpylaczy. Koncentracja 

popłuczyn pozostałych w zbiorniku po myciu nie powinna wynosić więcej niż 2% koncentracji 

cieczy użytkowej. 

Mycie poza polem dotyczy przede wszystkim opryskiwaczy nie wyposażonych w 

dodatkowe urządzenia do mycia. Należy przeprowadzić je na nieprzepuszczalnym podłożu, w 

miejscu umożliwiającym zbieranie popłuczyn po myciu zewnętrznym, które można wypryskać 

na powierzchni uprzednio opryskiwanej lub zagospodarować w inny, zgodny z przepisami 

sposób. Używając do mycia zewnętrznego małej ilości wody (przy zastosowaniu myjki 

ciśnieniowej) można je przeprowadzić na stanowisku biobed, pełniącym rolę biologicznego 

neutralizatora pestycydów, lub na innym aktywnym biologicznie podłożu (np. teren 

zadarniony). Mycie wewnętrzne opryskiwacza poza polem rozpoczynamy od wyjęcia sita 

wlewowego i ręcznego płukania wnętrza zbiornika przy użyciu zasilanej wodą dyszy 

strumieniowej lub lancy. Następnie należy do zbiornika wlać ilość wody zapewniającą 

dziesięciokrotne rozcieńczenie pozostałej cieczy użytkowej.  Kolejną czynnością jest włączenie 

pompy opryskiwacza i przepłukiwanie układu cieczowego przez okres około 2 minut. 

Popłuczyny powinno się wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Opisane powyżej 

płukanie należy przeprowadzić dwukrotnie. 

Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas stosowania środków 

ochrony roślin 

Podstawową zasadą podczas stosowania środków ochrony roślin powinno być 

minimalizowanie produkcji odpadów. W skład odpadów wchodzą opakowania po środkach, 

preparaty przeterminowane i niepełnowartościowe, płynne pozostałości rozcieńczonych 

preparatów powstałe podczas mycia sprzętu oraz stałe pozostałości powstałe podczas pracy ze 

środkami ochrony roślin. Niedopuszczalne jest zakopywanie lub spalanie skażonych 

pozostałości, wylewanie ich do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych lub składowanie 

zagrażające czystości gleby i wody. 



Sposób postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin określa ustawa o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 

poz.888). Zgodnie z tą ustawą opakowania po środkach toksycznych i bardzo toksycznych dla 

ludzi, pszczół i organizmów wodnych należy traktować jako odpad niebezpieczny. Sprzedawca 

środków zobowiązany jest przyjmować je od użytkowników, zaś użytkownicy zobowiązani są 

je zwrócić sprzedawcy. Odbierane są opakowania czyste, po opróżnieniu przepłukane czystą 

wodą. Zaleca się trzykrotne płukanie ręczne. Popłuczyny należy wlać do zbiornika 

opryskiwacza i zużyć podczas zabiegu. W opryskiwaczach wyposażonych w płuczki proces 

płukania powinien trwać 5 – 10 sekund.  Puste opakowania należy gromadzić w foliowych 

workach oznaczonych znakiem systemu odbioru i unieszkodliwiania opakowań po środkach 

ochrony roślin. Worki te można pobrać w miejscu zakupu preparatów. Do chwili zwrotu 

powinny być składowane pod zamknięciem, najlepiej w magazynie środków ochrony roślin. 

Opakowania nie zakwalifikowane do środków niebezpiecznych należy traktować jako odpady 

komunalne. Zobowiązania użytkowników preparatów oraz zalecenia postępowania z 

opakowaniami zapisane są zwykle na etykietach stosowania środków. 

Środki niepełnowartościowe oraz niewykorzystane nadwyżki powinny być  

przechowywane w magazynie środków, w miejscu do tego wydzielonym. Środki 

niepełnowartościowe powstają przede wszystkim w wyniku przeterminowania. Dlatego 

powinno się na bieżąco sprawdzać datę produkcji i okres ważności. Środki te powinny być 

poddane utylizacji przez specjalistyczne służby. Szczegółowe informacje udzielane są przez 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Pozostałości płynne to roztwory zawierające środki ochrony roślin o nieokreślonym 

składzie i koncentracji. Powstają przede wszystkim podczas mycia zewnętrznego opryskiwaczy 

i przy zbieraniu wycieków środków lub cieczy roboczej. Należy je gromadzić w specjalnie do 

tego przeznaczonych oznakowanych zbiornikach. W gospodarstwach prowadzących produkcję 

zwierzęcą pozostałości płynne można dodawać do gnojowicy, przy czym koncentracja 

preparatów w gnojowicy nie powinna przekraczać koncentracji w popłuczynach po płukaniu w 

opryskiwaczu po płukaniu jego instalacji cieczowej (2%). Płynne pozostałości mogą być także 

użyte jako dodatek do cieczy użytkowej podczas zwalczania chwastów w sadach lub przy 

stosowaniu doglebowych herbicydów w uprawach polowych. Należy pamiętać aby obecne w 

nich resztki pestycydów nie prowadziły do uszkodzenia roślin uprawnych. W przypadku, gdy 

zagospodarowanie płynnych pozostałości środków ochrony roślin w gospodarstwie nie jest 

możliwe, należy powierzyć ich utylizację specjalistycznym firmom. 

Pozostałości stałe powstają w wyniku odparowywania pozostałości płynnych, 

czyszczenia filtrów opryskiwacza, a także zbierania rozlanych lub rozsypanych preparatów za 

pomocą materiałów absorbujących. Pozostałości takie, do momentu ich neutralizacji lub 

utylizacji,  należy przechowywać pod zamknięciem w szczelnych i oznaczonych pojemnikach. 

Pozostałości biodegradowalne można neutralizować przez ich dodanie do kompostu i co 

najmniej roczne kompostowanie. W przypadku niemożliwości prawidłowego zagospodarowania 

we własnym zakresie pozostałości stałych, należy powierzyć ich utylizację specjalistycznym 

służbom. 

 


