
Stanowisko biobed do mycia napełniania i przechowywania 

opryskiwaczy 

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód pestycydami są skażenia  
punktowe. Według szacunków niemieckich, udział skażeń punktowych  
w zanieczyszczeniu wód wynosi aż 65–95%, zależnie od wielkości zlewni rzek. 
Skażenia punktowe powstają przede wszystkim w wyniku kumulacji środków ochrony roślin 
w glebie podczas wielokrotnego przygotowywania cieczy roboczej oraz napełniania i mycia 
opryskiwaczy w tym samym miejscu na terenie gospodarstwa. Przygotowując ciecz roboczą 
należy zachować szczególną ostrożność, gdyż rozlanie lub rozsypanie koncentratu środków 
ochrony roślin rodzi poważne ryzyko skażenia gleby. Również mycie opryskiwacza po 
zabiegu ochrony roślin jest czynnością, która znacznie podnosi poziom skażenia punktowego 
znacznego obszaru gleby. Pestycydy przemieszczają się w głąb profilu glebowego powodując 
skażenie wód.  

Czynności stwarzające zagrożenie skażeń miejscowych najlepiej wykonywać na polu, 
w bezpiecznej odległości od zbiorników i cieków wodnych. Wymaga to jednak 
specjalistycznego wyposażenia dodatkowego opryskiwacza, takiego jak rozwadniacz 
preparatów oraz zestaw do ciśnieniowego mycia opryskiwacza. Większość opryskiwaczy nie 
jest wyposażona w te urządzenia. Dlatego aby skutecznie ograniczyć skażenie wód i gleby 
środkami ochrony roślin potrzebna jest odpowiednia organizacja miejsca napełniania, mycia 
oraz przechowywania opryskiwaczy. Zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i 
organiczno-mineralnych. Dz. U. Nr 99 poz. 896), po zakończeniu zabiegu ochrony roślin 
opryskiwacze należy umyć w myjni wyposażonej w oczyszczalnię ścieków lub osadnik do 
neutralizacji powstałych ścieków. Budowa myjni z oczyszczalnią ścieków lub specjalnym 
osadnikiem na terenie gospodarstwa jest inwestycją trudną i kosztowną. Rozwiązaniem 
spełniającym podobną rolę jest stanowisko biobed z aktywnym biologicznie podłożem. 
Stanowisko biobed pozwala stosunkowo małym nakładem kosztów ograniczyć do minimum 
ryzyko powstania skażeń podczas napełniania, mycia i przechowywania opryskiwacza. 

Biobed jest jednym z polecanych do stosowania systemów bioremediacji, służących 

do neutralizacji środków ochrony roślin w gospodarstwach rolniczych.  Bioremediacja polega 

na neutralizacji skażeń za pomocą mikroorganizmów, czyli biologicznej degradacji 

niepożądanych substancji chemicznych. Procesy te zachodzą także w środowisku naturalnym, 

ale przebiegają powoli, dlatego substancje aktywne środków ochrony roślin mogą dotrzeć do 

wód powierzchniowych lub podziemnych zanim ulegną naturalnej degradacji. Zadaniem 

bioremediacji jest wymuszanie i przyśpieszanie tego procesu. Substancje czynne środków 

ochrony roślin ulegają rozkładowi i mineralizacji w wyniku metabolicznych procesów 

mikroorganizmów glebowych, takich jak grzyby, bakterie i glony.  

Podtrzymanie procesu bioremediacji uzyskuje się poprzez stworzenie i utrzymywanie 

warunków sprzyjających rozwojowi mikroorganizmów w izolowanym stanowisku, 

zapobiegającym przedostaniu się szkodliwych substancji na zewnątrz. 

Najważniejszym elementem efektywnej bioremediacji środków ochrony roślin jest 
odpowiednio skomponowany substrat, zawierający materiał organiczny, sprzyjającym 
rozwojowi i aktywności mikroflory glebowej. Główną masę organiczną i bogate źródło 
ligniny w substracie, stanowi pocięta słoma lub inne rozdrobnione części roślin, których 
udział objętościowy wynosi zwykle 40-50%. Torf lub kompost w ilości 25-40% dostarcza 



próchnicy i jest podstawowym źródłem węgla organicznego. Wymienione składniki 
organiczne zwiększają ponadto kompleks sorpcyjny substratu, pozwalają utrzymać jego 
wilgotność oraz ułatwiają napowietrzanie. Zwykle 20-25% objętości substratu stanowi gleba 
pochodząca z pola lub plantacji. Dodanie gleby do substratu ma za zadanie zainicjowanie jego 
aktywności biologicznej. Tak przygotowane podłoże sprzyja m.in. rozwojowi grzybów białej 
zgnilizny, których rola w biodegradacji środków ochrony roślin jest najważniejsza.  
W prawidłowo skomponowanym i utrzymanym środowisku proces biodegradacji jest bardzo 
efektywny i wynosi od 95 do 99%. Wyniki badań wskazują, że nawet po okresie 
intensywnego stosowania środków ochrony roślin i stosunkowo dużym wkładzie  
ciekłych pozostałości, działalność mikroorganizmów przez okres zimy obniża koncentrację 
wszystkich stosowanych substancji aktywnych do poziomu wykrywalności. Efektywność 
rozkładu substancji chemicznych może się zmniejszyć, a w stosunku do niektórych nawet 
ustać, w wyniku nadmiernej koncentracji środków ochrony roślin w substracie, jego 
przesuszenia, oddziaływania ropopochodnych węglowodorów spłukiwanych z maszyn czy 
ciągników (oleje, smary), oraz azotu zmywanego z rozsiewaczy nawozów lub opryskiwaczy 
po użyciu płynnych nawozów (RSM, mocznik). Dlatego na stanowiskach  bioremediacyjnych  
nie powinno się zlewać resztek cieczy użytkowej oraz wody po płukaniu zbiornika i instalacji 
cieczowej opryskiwacza, lub składać niepełnowartościowe preparaty i innych skażonych 
odpadów o wysokiej koncentracji środków ochrony roślin. Przesuszony substrat powinien być 
zwilżany wodą. Czas eksploatacji substratu w tych stanowiskach wynosi od 5 do 8 lat, w 
zależności od warunków klimatycznych oraz intensywności użytkowania. Zużyty substrat, 
jeśli jest prawidłowo użytkowany, zawiera zwykle śladowe ilości pestycydów. Należy go 
jednak przez rok kompostować, następnie kompost można zużyć jako nawóz organiczny. 

Stanowisko biomed służy do przygotowania cieczy roboczej i napełniania 

opryskiwacza oraz jego mycia małą objętością wody pod dużym ciśnieniem. Według 

przepisów, odległość stanowiska do mycia opryskiwaczy powinna wynosić minimum 30 m 

od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, magazynów pasz i ziarna oraz obiektów 

przetwórstwa rolno-spożywczego. Stanowisko to powinno być oddalone nie mniej niż 20 m 

od wód powierzchniowych, cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Miejsce budowy 

stanowiska należy wybrać tak, aby nie było narażone na zalanie przez wody opadowe. Jego 

wielkość powinna być dostosowana do długości i szerokości opryskiwacza tak, by na 

stanowisku mieścił się opryskiwacz oraz tylna część ciągnika. W celu ograniczenia ociekania 

skażonej cieczy poza obręb biobedu należy go tak zaprojektować by był szerszy o minimum 

0,5 m z każdej strony od obrysu opryskiwacza.  

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach dysponuje ofertą wdrożeniową stanowiska 

biobed. Oferta wdrożeniowa obejmuje dokumentację techniczną wszystkich wchodzących w 

skład stanowiska elementów, opis wykonawczy oraz instrukcję użytkowania. Poniższy opis i 

rysunki przedstawia przykład stanowiska proponowanego przez Instytut Ogrodnictwa w 

Skierniewicach. 

Stanowisko biobed to rodzaj zagłębionego w ziemi basenu wypełnionego podłożem 
bioaktywnym i wyposażonego w rampy najazdowe, które umożliwiają wjazd opryskiwacza. 
Ściany stanowiska należy wykonać z betonu klasy B-10 z wieńcem żelbetowym z betonu B-
15 o przekroju 20 x 24 cm, zbrojonym 4-ma prętami Ø 10 mm i strzemionami Ø 6 mm w 
rozstawie, co 50 cm. Stanowisko biobed powinno być zagłębione 80 cm poniżej powierzchni 
terenu, natomiast górna granica wieńca tzn. 10 cm powinna wystawać ponad poziom terenu. 
Wewnętrzne powierzchnie ścian betonowych należy zabezpieczyć podwójną warstwą 



hydroizolacji asfaltowej Abizol lub Dysperbit. Na powierzchni wybetonowanego dna o 
grubości 15 cm z betonu klasy B-10 z dodatkiem środka wodoszczelnego należy posadowić 
słupki o przekroju poziomym 75 x 37 cm z bloczków betonowych klasy B-25, murowanych 
na zaprawie cementowej. Na wymurowanych słupkach układa się po 3 dwuteowniki NP. 140 
zabezpieczone antykorozyjnie o długości 6,40 m. Dwuteowniki powinny być zakotwione w 
skrajnych słupach wylewanych z betonu oraz w co drugim słupie murowanym z bloczków 
betonowych. Dodatkowo dwuteowniki zespala się ze sobą skręcając je z tulejami 
dystansowymi zapewniającymi równoległość ułożenia na całej długości. Na zakotwione i 
skręcone dwuteowniki należy dospawać blachę żeberkową o szerokości 70 cm, zabezpieczoną 
antykorozyjnie i z wyprofilowanymi krawędziami pionowymi o wysokości 10 cm. Tak 
wykonane pomosty stanowią tor jezdny dla ciągników z opryskiwaczami. W celu 
odprowadzenia wody z powierzchni blachy żeberkowej wierci się 4 otwory o średnicy 2 cm 
na każdy metr kwadratowy pomostu. By zapewnić łagodny wjazd na pomosty przejazdowe 
należy ułożyć betonowe płyty ażurowe na zagęszczonej podsypce piaskowej. 
W przekroju pionowym układ warstw biobedu wygląda następująco:  
– zagęszczona podsypka piaskowa - 10 cm 
– płyta betonowa denna 
– izolacja przeciwwilgociowa 
– warstwa żwiru - 10 cm 
– ubita warstwa gliny - 5 cm 
– warstwa substratu - 50 cm. 
Przyjmuje się, że substrat stanowiska biobed może przerobić w ciągu roku ilość ciekłych 
pozostałości, równą połowie swojej objętości. W skład substratu wchodzą: słoma 50%, torf 
25%, gleba 25 %. Glina silnie adsorbuje środki ochrony roślin i spowalnia przepływ skażonej 
wody przez substrat, natomiast żwir pełniąc role drenażową utrzymuje właściwe stosunki 
wodne. W celu ograniczenia erozji wietrznej na warstwie substratu należy wysiać trawę. W 
warstwie substratu zachodzi proces biodegradacji substancji chemicznych przy udziale 
grzybów, glonów i bakterii, dlatego należy im zabezpieczyć odpowiednie stosunki 
powietrzno-wodne. Warstwa substratu nie może być nadmiernie przesuszana lub zalewana 
wodą w wyniku błędu operatora lub obfitych opadów atmosferycznych. Dlatego na dnie 
biobedu, bezpośrednio nad warstwą gliny należy ułożyć rurę melioracyjną Ø 110 mm 
owiniętą geowłókniną. Nadmiar skażonej wody jest odprowadzany do zbiornika 
osadnikowego wykonanego z polietylenu HDPE o pojemności 2000 l. W przypadku 
wypełnienia zbiornika przelewowego skażoną wodę można przepompować w upalne dni, 
małymi porcjami do biobedu. Pozwoli to na odparowanie wody oraz zapobiega przesuszeniu 
substratu. W okresie jesienno-zimowym należy przykryć stanowisko brezentem lub grubą 
folią tunelową zabezpieczając je przed opadami atmosferycznymi. 
 

 

 

 



 

Rys. 1. Przekrój stanowiska biobed (źródło – oferta wdrożeniowa Instytutu Ogrodnictwa  

         w   Skierniewicach). 

 

 

Rys. 2. Stanowisko biobed (źródło – oferta wdrożeniowa Instytutu Ogrodnictwa  

         w   Skierniewicach). 

 


