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Rolnicza przestrzeń produkcyjna a więc gleby, wody i powietrze jako elementy środowiska 

naturalnego są naszym wspólnym dobrem.  Powinniśmy zatem wszyscy solidarnie o nie 

dbać. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013  o środkach ochrony roślin Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2013  pozycja 

455,Rozdział 4 Stosowanie środków ochrony roślin Art.35.1.  

„Środki ochrony roślin należy stosować  w taki sposób , aby nie stwarzać zagrożenia  dla zdrowia 

ludzi, zwierząt  oraz środowiska, w tym przeciwdziałać  zniesieniu środków ochrony roślin na obszary  

i obiekty niebędące  celem zabiegu  z zastosowaniem  tych środków  oraz planować stosowanie  

środków ochrony roślin z uwzględnieniem  okresu, w którym ludzie  będą  przebywać  na obszarze  

objętym zabiegiem „. 

W warunkach pandemii  jeżeli  mamy możliwość  wykorzystania do celów rekreacyjnych terenów 

sąsiadujących z obszarami użytkowanymi rolniczo szczególnego znaczenia nabiera  przepis prawny 

mówiący:  Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy poinformować o tym fakcie wszystkie 

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowe i które zwróciły się 

o taka informację. W warunkach epidemii zwyczajowe terminy korzystania rekreacyjnego ze 

środowiska uległy zmianie ze względu na możliwość pracy zdalnej, wykorzystanie urlopów, zamknięcie 

szkół. 

Etykieta środka 

Jedna z najbardziej wrażliwych warunków jest termin i pora dnia stosowania środków ochrony roślin. 

Informację na ten temat jak również innych wymogów znajdziemy na etykietach ś.o.r. . Etykieta jest 

podstawowym źródłem informacji na temat stref buforowych czyli minimalnych odległości 

opryskiwanych powierzchni od terenów nieużytkowanych rolniczo oraz wód powierzchniowych. 

Bardzo ważne są także informacje na temat okresów prewencji czyli okresu w którym ludzie i zwierzęta 

nie powinni mieć kontaktu z roślinami oraz przebywać w otoczeniu stosowania środków ochrony roślin. 

Wnikliwa lektura etykiety jest obowiązkowa przed zakupem i zabiegiem przy użyciu danego środka! 

Przestrzegać należy wszelkich wskazówek w niej zawartych zarówno dotyczących specyfiki preparatu, 

liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym z wykorzystaniem danego środka, jak i zasad BHP podczas 

zabiegu i po zabiegu. Dokument ten należy zachować do okazania w razie wszelkich nieprawidłowości 

dotyczących zarówno stanu zdrowia użytkownika środka, jak i efektu zabiegu. 

Przed zabiegiem 

  

Kluczem do właściwego wykorzystania środków ochrony roślin jest odpowiednie planowanie i 

przygotowanie zabiegu: 

• Zidentyfikuj organizm szkodliwy i stopień porażenia roślin uprawnych, wspomagając się Kodeksem 

Dobrej Praktyki Rolniczej i zasadami Integrowanej Ochrony Roślin oraz zwracając uwagę na progi 

szkodliwości. 

• Przeczytaj uważnie etykietę środka ochrony roślin, którym chcesz wykonać zabieg. 



• Zwróć uwagę na stadium rozwojowe roślin uprawnych, próg ekonomicznej szkodliwości organizmu 

szkodliwego, okresy karencji i prewencji. 

• Zwróć uwagę na środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą. 

• Zwróć uwagę na środki ostrożności związane z osobami postronnymi i środowiskiem naturalnym 

(np. informowanie właścicieli sąsiednich pól, które mogą być narażone na znoszenie cieczy 

użytkowej, strefy buforowe). 

 

PAMIĘTAJ! 

Większość środków ochrony roślin ma określony okres karencji, czyli okres od zastosowania środka 

do dnia zbioru rośliny uprawnej. Przestrzeganie okresu karencji gwarantuje, że pozostałości 

substancji czynnej (i jej ewentualnych metabolitów) zastosowanego środka ochrony roślin w 

zebranych plonach nie przekroczą ustalonych Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości. 

Pogoda 

• Przed wykonaniem zabiegu zawsze sprawdzaj warunki pogodowe w Twojej najbliższej okolicy. 

Pogoda może mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. 

• Unikaj zabiegów przy bezwietrznej pogodzie lub gdy wiatr jest zbyt silny. Zabronione jest 

stosowanie środków ochrony roślin przy wietrze powyżej 4 m/s. Jeżeli zabieg wykonywany jest przy 

wietrze o prędkości 3-4 m/s, zaleca się stosowanie końcówek/dyszy redukujących znoszenie. 

Opady deszczu i wilgotność 

• Przed wykonaniem zabiegu sprawdź, czy liście i łodyga są suche. 

• Nie wykonuj zabiegu, jeżeli spodziewany jest deszcz. Sprawdź na etykiecie informacje nt. 

odporności produktu na deszcz. 

• Opady deszczu zmniejszają skuteczność środka ochrony roślin i mogą prowadzić do strat cieczy 

użytkowej. 

Temperatura powietrza 

• Jeżeli temperatura jest zbyt niska, może to obniżyć skuteczność zabiegu lub spowodować 

fitotoksyczność. 

• Wysokie temperatury mogą powodować zbyt szybkie odparowywanie kropel, co prowadzi do 

ograniczenia skuteczności zabiegu. 

• Unikaj wykonywania zabiegu w najcieplejszej porze dnia. 

Jak bezpiecznie i skutecznie  stosować  środek  ochrony roślin, informacje te   zawarte są w etykiecie 

środka ochrony roślin gdzie bardzo dokładnie można przeczytać warunki w jakich można dany preparat 

stosować mamy również  dokładnie opisane warunki w jakich nie wskazane jest wykonywanie zabiegu. 

Nie da się jednoznacznie podać pory dnia , godziny w jakich  stosować opryski.  

Z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy zabieg oprysku trzeba wykonać wieczorem, po oblocie pszczół. 

Godziny wczesnoporanne mogą być niewystarczającym okresem na wykonanie zabiegu oprysku. Przy 

obecnych ciepłych warunkach pogodowych pszczoły zaczynają oblot przed  6:00 rano, dlatego najlepiej 

oprysk przeprowadzać wieczorem lub nawet w nocy. Temperatura powietrza jest wtedy niższa, 

wilgotność względna powietrza wyższa, z reguły mniejszy wiatr, problemem w niektórych przypadkach 

może być rosa.  

Wykonywanie zabiegów  wieczorem, po oblocie pszczół, bezwzględnie dotyczy szczególnie plantacji 

kwitnącego rzepaku, w którym nie powinno wykonywać zabiegów w ciągu dnia. 

W maju intensywnie prowadzone są opryski w uprawach. Wykonując zabieg koniecznie trzeba 

pamiętać o bezpieczeństwie pszczół i dlatego przystępując do oprysku trzeba zwrócić uwagę na 



sąsiedztwo pól. Jeśli w pobliżu są plantacje z kwitnącym rzepakiem oznacza to, że opryskiwane np. 

zboże może być na drodze przelotu pszczół. 

- Nawet, jeśli w etykiecie widnieje zapis, że stosowny preparat nie jest trujący dla pszczół, stanowi 

pośrednie niebezpieczeństwo dla zapylaczy. Jeśli pszczoły przelatują nad plantacją, w której 

przeprowadzono oprysk preparatem nieszkodliwym dla pszczół oczywiście się nim nie zatrują, ale nie 

zostaną wpuszczone do ula. Otrzymują bowiem inny, obcy zapach, który jest sygnałem zagrożenia i 

takie owady zostają rozpoznane, jako obce i są zabijane przez pszczoły ze swojego ula – wyjaśnia prof. 

dr hab. Marek Mrówczyński, kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Poznaniu. Nad opryskiwaną plantacją unosi się zapach stosowanego 

preparatu, który osiada na przelatującym nad nią owadzie. Jest on tym intensywniejszy im jest cieplej, 

długie jest jego unoszenie w przypadku substancji o charakterze gazowym. 

Problem utraty ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz ważności badania technicznego 

opryskiwaczy w warunkach ograniczeń związanych z pandemią 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje wpływ rozwiązań wprowadzanych na rzecz 

ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, jaki i epidemii COVID-19, na rolnictwo. Efektem 

tego w przyjętym w dniu 7 kwietnia br. przez Radę Ministrów i skierowanym do Sejmu RP rządowym 

projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 330), wprowadzone zostały rozwiązania zawieszające na czas epidemii 

wskazane obowiązki powtarzania obligatoryjnych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz badań 

stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Wykonywanie 

tych obowiązków przez rolników, a także przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją środków 

ochrony roślin i doradztwem, jest bowiem obecnie niemożliwe 

Problem niedoboru wybranych środków ochrony roślin w warunkach ograniczeń związanych z 

pandemią 

W związku z ograniczeniami w zakresie przemieszczania się towarów mogą wystąpić niedobory 

wybranych środków ochrony roślin  lub komponentów zwłaszcza pochodzących z Chin, należy zwrócić 

uwagę na zasady integrowanej ochrony dające pierwszeństwo innym niż chemicznym metodom.  

 

Poniżej szerszy materiał z tego zakresu 

ŚRODOWISKO 

ODDZIAŁYWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA ORGANIZMY 

POŻYTECZNE  W SZCZEGÓLNOŚCI NA PSZCZOŁĘ MIODNĄ – SPOSOBY 

OGRANICZANIA RYZYKA  

Zabiegi chemiczne  w ochronie roślin powinny być stosowane w sposób minimalizujący  

zagrożenie  dla zdrowia  ludzi , zwierząt i środowiska  

Ustawa z dnia 8 marca 2013  o środkach ochrony roślin Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2013  

pozycja 455 

Rozdział 4 

Stosowanie środków ochrony roślin 



Art.35.1. Środki ochrony roślin należy stosować  w taki sposób , aby nie stwarzać 

zagrożenia  dla zdrowia ludzi, zwierząt  oraz środowiska , w tym przeciwdziałać  

zniesieniu środków ochrony roślin na obszary  i obiekty niebędące  celem zabiegu  z 

zastosowaniem  tych środków  oraz planować stosowanie  środków ochrony roślin z 

uwzględnieniem  okresu, w którym ludzie  będą  przebywać  na obszarze  objętym 

zabiegiem  

Jednym z podstawowych  wymogów integrowanej ochrony roślin obowiązującej od 1 

stycznia 2014 profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin  jest ochrona  

organizmów  pożytecznych oraz stwarzanie warunków  sprzyjających ich występowaniu , co 

w szczególności  dotyczy  owadów zapylających  i naturalnych  wrogów  organizmów 

szkodliwych.  

Często zdarza się że  operatorzy opryskiwaczy, pomimo że  zostali przeszkoleni, 

lekceważą obowiązujące przepisy  i wykonują zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w  

nieprawidłowy sposób przez co przyczyniają się do   zatruć pszczół, jest   to poważny problem. 

Stosowanie  środków w rolnictwie jest sprawą oczywistą i konieczną ze względu na 

utrzymywanie zdrowotności wszelkich upraw.  Wykonujący zabieg przy użyciu środków 

ochrony roślin powinni przykładać się do właściwego przeprowadzenia zabiegu, bez szkody 

dla zapylającej pszczoły. Spośród uprawnych roślin polowych w Polsce około 50 gatunków 

korzysta z zapylania ich przez pszczoły, z roślin ogrodowych około 140 gatunków, w tym 15 

gatunków drzew owocowych i krzewów, około 60 gatunków warzyw i ponad 60 gatunków 

uprawnych roślin leczniczych.  

Rola pszczoły w podnoszeniu plonowania roślin  jest niedoceniana  przez wielu 

rolników Obecnie  w Polsce  zatruciu ulega  rocznie  około  1 % pni pszczelich, biorąc jednak 

pod uwagę   ilość pszczół  są to straty olbrzymie.  Najwięcej zatruć  obserwuje się  w Polsce w 

okresie  kwitnienia rzepaku   ( ochrona na słodyszka rzepakowego)   oraz na plantacjach 

ziemniaków i zbóż , na których rolnicy często wykonują  zabiegi zwalczania  w okresie 

kwitnienia chwastów. 

Efekt działania trucizn na rodzinę pszczelą może być: 

• natychmiastowy - od razu zauważalny,  następuje  likwidacja całych rodzin 

• odległy -  początkowo słabe objawy  

 

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co 

utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w 

wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły 

powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do 

gniazda lub giną za żądlone przez pszczoły strażniczki. 

 

Sposób działania środka ochrony roślin  na pszczoły: 

• działanie kontaktowe – jest najczęstsza  przyczyną  zatruć pszczół w warunkach 

polowych, ten  typ zatrucia może  wystąpić podczas oprysków plantacji które znajdują się 

na drodze przelotu pszczoły  z pasieki do źródła pożytku. W takim przypadku nawet 

pestycydy uznawane za nietoksyczne mogą przez bezpośrednie działanie na pszczołę 

spowodować jej zatrucie.  



• działanie żołądkowe – do zatrucia dochodzi wtedy, kiedy pszczoła pobierze skażony 

pokarm. Może to być zarówno nektar, jak i pyłek, spadź i woda. Jeżeli zastosowany 

preparat jest silnie toksyczny, pszczoła może zginąć od razu lub w drodze do pasieki, jeśli 

mniej toksyczny – pszczoły mogą ginąć prze ulem, bądź w ulu.  

•  działanie fumigacyjne (gazowe) – pestycydy wnikają do organizmu pszczoły przez 

drogi oddechowe. 

 

 Środki ochrony roślin klasyfikuje się ze względu  na zagrożenie  stwarzane dla  pszczół  

jako: 

• bardzo toksyczny dla pszczół  w przypadku  wysokiego ryzyka 

• toksyczny dla pszczół  w przypadku średniego ryzyka 

Środki o niskim ryzyku zatrucia pszczół  nie klasyfikuje się pod względem  toksyczności 

dla pszczół  

 

Popełniane błędy podczas zabiegu środkami ochrony roślin przyczyniające się do 

zatrucia pszczół : 

• nieprzestrzeganie zapisów etykiety – instrukcji stosowania,  

•  nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin i dawek,  

• nieprawidłowy dobór terminu zabiegu chemicznej ochrony,  

• nieprawidłowa technika zbiegu,  

•  stosowanie niedozwolonych na danej uprawie środków ochrony roślin,  

• brak przygotowania wykonawców zabiegów,  

• stosowanie niezalecanych mieszanin środków ochrony roślin 

W celu uniknięcia zatrucia  pszczół należy:  

• nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią, 

• zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące 

uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek,  

• nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze 

• jeżeli kwitną chwasty w zbożu lub innej uprawie  należy zabieg wykonać po 

oblocie pszczół  

• informować pszczelarzy o planowanych zabiegach ochrony roślin  

• nie zanieczyszczać wód środkami ochrony roślin  

• przestrzegać przepisów prawnych  

• przestrzeganie okresów prewencji  

PAMIĘTAJ  

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN STOSUJE SIĘ  NA TERENIE OTWARTYM PRZY 

UŻYCIU SPRZĘTU NAZIEMNEGO W ODLEGŁOŚCI  20 METRÓW   OD PASIEK   

(Dz.U z dnia 23 kwietnia 2014 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 

dnia 31 marca 2014 w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin ) 

O DOBRO PSZCZÓŁ DBAĆ POWINNI I ROLNICY I PSZCZELARZE 

„Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie” do stosowania 

przez pszczelarzy: 



Pszczelarz odpowiada za swoje pszczoły  dlatego wymagane jest, aby:  

• ule z pszczołami były ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi 

publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a 

także podwórza oraz ogrodu, natomiast 50 m od autostrad i dróg szybkiego 

ruchu;  

• ule z pszczołami ustawione w odległości 3 - 10 m od wskazanego wcześniej 

otoczenia (nie dotyczy autostrad i dróg szybkiego ruchu) były oddzielone 

stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która 

spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad 

pobliskim terenem (w terenie gęściej zabudowanym dobrym rozwiązaniem 

jest umieszczenie uli w budowli sytuującej otwory wylotowe na wysokości 

co najmniej 3 m nad powierzchnią terenu);  

• od szkół, przychodni, domów opieki i temu podobnych obiektów 

użyteczności publicznej zachować bezpieczną odległość nie mniej niż 150 

m;  

• na obszarach o dużej gęstości zaludnienia użytkować pogłowie pszczół 

łagodnych, czyli charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec 

otoczenia,  

• Obowiązkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej 

Obszar pasieczyska  powinien być  oznaczony, przy wejściu, powinna być  tablica  z napisem 

Uwaga – pszczoły ! Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony’’ 

 Przywiezienie i ustawienie  pasieki należy wcześniej uzgodnić  z właścicielem plantacji, 

gruntu na którym ule  zostaną ustawione. 

Dobrą praktyką jest coroczne zgłaszanie  w lutym,   przez pszczelarzy  w urzędzie gminy  

właściwym dla  miejsca  stacjonowania pasieki  jej usytuowanie, wielkość oraz adresu 

zamieszkania  i telefon pszczelarza. W ten sposób UG ma możliwość  przekazania   danych 

kontaktowych  zainteresowanym  użytkownikom gruntów , którzy z odpowiednim 

wyprzedzeniem  winni uprzedzić  okolicznych pszczelarzy  o planowanym  przeprowadzeniu 

zabiegów ochrony roślin na swoich uprawach.  
( Uchwała XVII Walnego Zjazdu Delegatów  Polskiego Związku Pszczelarskiego  podjęta 29 lutego 2004 roku w 

Pszczelej Woli- przyjęta do stosowania  przez polskich pszczelarzy )  

 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  zwraca się z prośbą o zgłaszanie  do 

wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach  

upadków pszczół , których przyczyną może  być  nieprawidłowe stosowanie środków 

ochrony roślin  

OWADY POŻYTECZNE:  

W  uprawach rolniczych oraz sadowniczych  występuje wiele gatunków  wrogów naturalnych 

szkodników (owady drapieżne, pasożyty, parazytoidy) . Gatunki te nie ograniczają jednak w 

sposób ciągły liczebności szkodników do poziomu poniżej progów ekonomicznej 

szkodliwości. 

Tabela. Owady pożyteczne występujące w sadach i uprawach rolniczych  

Owady pożyteczne  Główne źródła pokarmu  

biedronka siedmiokropka , biedronka 

wrzeciążka  

biedronka dwukropka , skulik 

przędziorkowiec  

mszyce, miodówki, czerwce, przędziorki, 

drobne larwy motyli i muchówek  



 

złotook pospolity  

mszyce, miodówki, małe gąsienice motyli  

skorek pospolity  mszyce, drobne owady i ich jaja  

biegacz fioletowy  

biegacz złocisty  

larwy i owady dorosłe wielu szkodliwych 

motyli, błonkówek, chrząszczy, przędziorki  

 

STOSUJ ŚRODKI BEZPIECZNE DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH 

Oddziaływanie środków ochrony roślin  na  owady pożyteczne: 

o insektycydy mają  szerszy  zakres działania  i wskutek tego  mniej  

oszczędzają  organizmy pożyteczne np. pyretroidy  

o fungicydy  tylko nieliczne  działają następczo  na drapieżce  i 

pasożyty, określone fungicydy szkodzą dżownicom  

o herbicydy tylko  niewiele z nich  zbadano pod kątem ich 

szkodliwości pożytecznym owadom 

Rolnik powinien przestrzegać prewencji 

PREWENCJA 

okres , w którym ludzie i zwierzęta  nie powinni mieć  kontaktu z roślinami oraz 

przebywać w otoczeniu stosowania środków ochrony roślin 

OCHRONA WODY I ŚRODOWISKA WODNEGO 

Nieprawidłowe stosowanie  chemicznych środków ochrony roślin  pociąga za sobą  wiele 

ujemnych skutków między innymi skażenie środowiska w tym wody. 

Środki ochrony roślin  dostają się do wód poprzez : 

• spływ powierzchniowy  z terenów zanieczyszczonych 

• przenikanie przez glebę, erozja gleby  

• bezpośredni opad na powierzchnię wody przy zbyt blisko wykonanych opryskach  

• znoszenie cieczy roboczej przez wiatr  

Ilość środków ochrony roślin  obecnych w wodach zależy od: 

• intensywności upraw w badanym regionie , a co za tym idzie  także  od intensywności  

stosowania  środków ochrony roślin 

•  rodzaju uprawy 

• pory roku 

• intensywności opadów atmosferycznych oraz przepływu analizowanych cieków 

wodnych 

W wodach największe  stężenie związków  pestycydowych  stwierdza się  w okresie: 

• spływu  wód roztopowych  

• wykonywania zabiegów  chemicznej ochrony roślin 

Zagrożenie skażenia wód powierzchniowych  przez  środki ochrony roślin  zależy od:  

• toksyczności i dawki środka ochrony roślin 

• cieku wodnego(szerokość , wielkość przepływu)  



• prędkość i kierunek wiatru 

• techniki opryskiwania 

• fazy rozwojowej rośliny  ( duże znaczenie w uprawach sadowniczych )  

Kontrola skażenia wody przez środki ochrony roślin: 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują  badania obecności  środków ochrony 

roślin w wodzie  przeznaczonej  do spożycia  przez ludzi jedynie na  obszarach , gdzie  ich 

występowanie  jest  wysoce prawdopodobne. Państwowa Inspekcja Sanitarna w 2011 roku   

nie wydała  żadnego odstępstwa  w odniesieniu do pestycydów  w wodzie przeznaczonej   do 

spożycia  przez ludzi  

Monitoring wód powierzchniowych , podziemnych i osadów dennych :  

Państwowy Monitoring  Środowiska jest realizowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, 

w wyniku  przeprowadzonych badań stwierdzono obecność w środowisku wodnym substancji 

czynnych, które  wchodzą w skład  środków ochrony roślin (przeważnie  w zakresie 

dopuszczalnych stężeń) przy czym źródłem  ich pochodzenia  może być  zarówno proces  

uwalniania z osadów dennych (gdzie stwierdzono np. obecność DDT i jego metabolitów ) jak 

i bieżąca  presja ze strony  rolnictwa.  

 

 

ZASADY PRACA ZE ŚRODKAMI   OCHRONY ROŚLIN: 

• uważnie przeczytaj etykietę instrukcję stosowania środka ochrony roślin który 

zamierzasz użyć  

• używaj odzieży ochronnej  ( w etykiecie instrukcji stosowania  masz podany typ 

odzieży ochronnej  jaki masz zastosować , typ odzieży zależy od  szkodliwości 

środka ochrony roślin dla człowieka jak i  od rodzaju wykonywanej czynności )  

• roztwór cieczy użytkowej sporządzamy tuż przed zabiegiem  zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w etykiecie  

Przygotowanie środków ochrony roślin do zastosowania  przez  sporządzanie  cieczy 

użytkowej odbywa się :  w odległości  nie mniejszej jak 20 m  od studni , ujęć wody  oraz 

zbiorników  i cieków wodnych -  dotyczy  środków ochrony roślin  dla użytkowników 

profesjonalnych 

(Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia 22 maja 2013 w sprawie  

sposobu postępowania  przy stosowaniu  i przechowywaniu  środków ochrony roślin)   

       

• odmierzoną ilość środka  wlać  do zbiornika  opryskiwacza  napełnionego częściowo  

wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej  ilości  i dokładnie wymieszać  

• wykorzystywać do tankowania  wody, pompy pośredniej  aby zapobiec  

niekontrolowanemu  przedostaniu  się cieczy   użytkowej   do wodociągu 

• opakowanie trzykrotnie  opłukać , popłuczyny wlać do opryskiwacza  

• zabieg ochrony roślin wykonywać przy bezwietrznej pogodzie po oblocie pszczół  



• podczas wykonywania zabiegu nie wolno  palić papierosów, spożywać posiłków  i 

napojów (picie alkoholu jest zabronione)   

• stosuj techniki ograniczające znoszenie podczas opryskiwania upraw lub innych 

obiektów o małej zdolności przechwytywania kropel cieczy (np. gleba, rośliny we 

wczesnych fazach wzrostu, wschodzące chwasty, uprawy bezlistne lub o małej 

powierzchni liści) 

• Zabiegi ochrony roślin przeprowadzaj w warunkach pogodowych sprzyjających 

skuteczności działania środków ochrony roślin oraz nie powodujących zagrożeń dla 

zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska:  

o temperatura - do 25°C  

o wilgotność - 50-95%  

o opady - poniżej 0,1 mm podczas zabiegu  poniżej 2,0 mm 3-6 godzin po 

zabiegu  

Przeprowadzaj zabieg wieczorem, przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności 

powietrza. Jeśli opryskiwanie musi być wykonane w innych warunkach niż zalecane, 

upewnij się, że stosowany środek ochrony roślin będzie działał skutecznie. 

• nie wykonuj opryskiwania, gdy prędkość wiatru przekracza dopuszczalną 

wartość, określoną w przepisach prawa (  Nigdy nie wykonuj opryskiwania przy 

prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s. ) 

• po zabiegu opryskiwacz umyć  (wlewamy  do zbiornika opryskiwacza czystej  wody  

10-30% objętości  zbiornika ) a resztki rozprowadzić na polu na którym był wykonany 

zabieg  

Resztki cieczy użytkowej  po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin  

przeznaczonych dla użytkowników  profesjonalnych należy  : 

1) zużyć  po uprzednim  rozcieńczeniu  na powierzchni , na której  przeprowadzono 

zabieg , w miejscu  w którym  zastosowano środek  ochrony roślin  w mniejszej  ilości  

jeżeli jest to możliwe  lub 

2) unieszkodliwić  z wykorzystaniem  rozwiązań technicznych zapewniających  

biologiczną  degradację  substancji  czynnych                                                                                                      

Czyszczenie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin  przeprowadza się : 

w odległości  nie mniejszej jak 30 m  od studni , ujęć wody  oraz zbiorników  i cieków 

wodnych                      ( środki ochrony dla użytkowników profesjonalnych) 

(Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia 22 maja 2013 w sprawie  sposobu postępowania  

przy stosowaniu  i przechowywaniu  środków ochrony roślin) 

• Opróżnione opakowanie popłucz co najmniej trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlej do 

zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 

Zagospodaruj opakowania po środkach ochrony rośli w sposób legalny i bezpieczny. 

Nie spalaj i nie zakopuj opakowań. Nie używaj opakowań do innych celów niż 

przechowywanie środków ochrony roślin. 

Jeśli nie wiesz co zrobić z opakowaniem  po środku ochrony roślin – przeczytaj 

etykietę i postępuj zgodnie z jej zapisem  

• bezpośrednio po zabiegu uzupełniamy Ewidencję zabiegów  środków ochrony roślin  



OPAKOWANIA  

Obowiązek rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 75 ha UR  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków 

rolnych powyżej 75 hektarów podlegają obowiązkowemu wpisowi do BDO, czyli Bazy 

Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. 

SPRAWDŹ CZY MUSISZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ W BDO: 

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ 

Uwaga: możliwe, że działalność wykonywana przez rolników podlega wpisowi w kilku 

działach, należy to sprawdzić! Przewodnik obecnie umieszczony na stronie nie zawsze 

automatycznie odsyła do kolejnych działów. 

OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH 

OCHRONY ROŚLIN rolników podlegających obowiązkowi wpisu do BDO 

WYJĄTEK! Rolnicy, którzy podlegają obowiązkowi wpisu do BDO jeśli oddają 

opakowywania po środkach ochrony roślin do punktu sprzedaży są zwolnieni 

z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, ale wyłącznie w zakresie tych odpadów, 

które oddają do sklepu.  

W takiej sytuacji rolnik powinien poprosić pracownika punktu sprzedaży, 

który przyjmuje opakowania o wypełnienie uproszczonego formularza zwrotu 

opakowań, który udokumentuje oddanie opakowań na wypadek kontroli.  

Jeśli rolnik wytwarza inne odpady lub firma odpadowa odbiera bezpośrednio z gospodarstwa 

powyższe odpady opakowaniowe, to jest on zobowiązany do prowadzenia na bieżąco 

ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 4 ust. 3.  Odpowiednie formularze dostępne są tu: 

https://www.gov.pl/web/klimat/ewidencja-i-sprawozdawczosc.  

Jak wpisać się do BDO? 

Taki wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa .Wniosek do pobrania ze strony https://rejestr-

bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania. 

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku prowadzenia 

działalności bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny jak najszybciej. 

Za niedopełnienie tego obowiązku czy złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym 

grozi kara aresztu albo grzywny. 

 Obowiązki pozostałych gospodarstw  

Polskie prawo nakłada na użytkownika środków niebezpiecznych, w tym niektórych 

środków ochrony roślin, obowiązek zwrotu opakowań do sklepu lub hurtowni. Niespełnienie 

obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny.  

https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/
http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png
http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta.png
https://www.gov.pl/web/klimat/ewidencja-i-sprawozdawczosc
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania


Dowodem na prawidłowe postępowanie z opakowaniami może być wypełniony przez 

sklep formularz zwrotu/przyjęcia odpadu. 

Ustawa nakłada na punkty sprzedaży obowiązek: 

o zbierania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako 

niebezpieczne (informacja na etykiecie produktu); 

o edukacji klientów o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym 

recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami 

opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, co 

najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.  

Każdy punkt odbioru zgłoszony do Systemu otrzyma pakiet materiałów 

informujących o zasadach zbiórki opakowań oraz naklejki służące 

informowaniu klientów o prowadzonej zbiórce. 

Brak spełnienia obowiązku może skutkować: karą pieniężną w wysokości od 5 do 500 tys. zł. 

Przypominamy, że sklep ma obowiązek bezwarunkowego przyjęcia opakowań.  

Do oddania opakowania nie można wymagać okazania dowodu zakupu czy też 

faktury. Sklepy, prowadząc nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania 

TYCH odpadów, nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.  

Punkty sprzedaży prowadzące nieprofesjonalną zbiórkę opakowań po 

środkach ochrony roślin zwolnione są z obowiązku wpisu do bazy danych o 

odpadach (BDO). 

 Muszą jednak posiadać umowę z firmą posiadającą decyzję na odbiór lub 

zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych pod kodem 150110*. Każdy 

sklep przystępujący do zbiórki w ramach Systemu PSOR podpisuje taką 

umowę z operatorem Systemu firmą REMONDIS na bezpłatny odbiór 

opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych, 

wykorzystywanych do działalności rolniczej. 

Nie dopuszczaj do przeterminowania środków ochrony roślin. Środki o nieodległym 

terminie ważności lub które mają być wycofane z użycia zużyj w pierwszej 

kolejności. Pozbądź się  

bezużytecznych środków i odpadów w sposób legalny, korzystając z usług 

specjalistycznych służb. 

BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  

Środki ochrony roślin  stosuje się  na terenie otwartym  przy użyciu: 

Opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych  polowych lub sadowniczych  w odległości co 

najmniej  3 m  od krawędzi  jezdni  dróg publicznych ( z wyłączeniem  dróg zaliczanych do 

kategorii dróg gminnych i powiatowych)  



Opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych  polowych  w odległości  co najmniej 1 m  od 

zbiorników  i cieków wodnych  oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących  

celem zabiegu  z zastosowaniem  środków ochrony roślin 

 Opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych w odległości  co najmniej 3  m  

od zbiorników  i cieków wodnych  oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż 

będących  celem zabiegu  z zastosowaniem  środków ochrony roślin 

- chyba że w etykiecie  środków ochrony roślin  podano  większe  odległości  od tych miejsc  

lub obiektów , po uwzględnieniu  których można  stosować te środki  

PAMIĘTAJ  

Środki ochrony roślin , dla których  zostało  wydane  zezwolenie  na wprowadzenie  do 

obrotu  przed dniem  14.06.2011 i których  etykieta  nie określa  minimalnej odległości , 

w jakiej  można je stosować od zbiorników i cieków wodnych  mogą być stosowane  na 

terenie otwartym  przy użyciu opryskiwaczy  ciągnikowych i samobieżnych  polowych  

lub sadowniczych , jeżeli  miejsce  ich stosowania  jest oddalone  o co najmniej  20 m  od 

zbiorników  i cieków wodnych  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia  31.03.2014 ( Dz.U z dnia  23.04.2014 poz 516  ) w 

sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin 

CZYTAJ  ETYKIETY !!! 

Coraz więcej środków ochrony roślin ma określone  odległości w jakich można je 

stosować od cieków wodnych i terenów nieużytkowanych rolniczo w takim 

wypadku 

PIERWSZEŃSTWO  MA  ZAPIS ETYKIETY 

Przykład 1.  Wpis  w etykiecie środka ochrony roślin (herbicyd powszechnie 

stosowany w uprawach rolniczych)  

UWAGA.  

1. Zabrania się stosowania  środka ochrony roślin  w strefie  bezpośredniej  ochrony ujęć wody 

2. Nie zanieczyszczać  wód  środkiem ochrony roślin  lub jego opakowaniem . Nie myć aparatury  w 

pobliżu  wód powierzchniowych . Unikać zanieczyszczenia wód poprzez  rowy odwadniające  z 

gospodarstw  i dróg  

3. W celu ochrony  organizmów  wodnych  niebędących  celem działania  środka ochrony 

konieczne jest wyznaczenie  strefy  ochronnej  o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych 

w przypadku upraw zbóż ozimych (jęczmienia ozimego, przenicy ozimej , przenżyta ozimego , 

żyta)  

4. W celu ochrony roślin  lądowych niebędących  celem działania  środka  konieczne jest  

wyznaczenie  strefy ochronnej  o szerokości 5 m  od terenów  nieużytkowanych rolniczo   

Przykład 2.  Wpis  w etykiecie środka ochrony roślin ( insektycyd powszechnie 

stosowany w uprawach rolniczych i sadowniczych)  

7. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Zabrania się  stosowania środka w strefie  bezpośredniej  ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać  wód 

środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych 

. Unikać zanieczyszczenia  wód  poprzez rowy odwadniające  z gospodarstw  i dróg  



W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie  stref buforowych  w odległości: 

- 40 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie jabłoni 

- 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych w uprawie : kukurydzy, ziemniaka, rzepaku ozimego,  

- 5 metrów  od zbiorników  i cieków wodnych  w uprawie : kapusty, cebuli, zbóż ozimych i jarych  

W celu ochrony stawonogów nie będących  celem  zwalczania  konieczne jest  zastosowanie  stref 

buforowych  w odległości:  

- 5 metrów  od terenów nieużytkowanych  rolniczo w uprawie : rzepaku ozimego, cebuli, kapusty, zbóż 

ozimych i jarych  

- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo  w uprawie : kukurydzy  i ziemniaka  

- 30 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo  w uprawie jabłoni ( zastosowanie późne)  

- 40 metrów terenów nieużytkowanych rolniczo  w uprawie jabłoni ( zastosowanie  wczesne) ) 

Strefa buforowa – pas ochronny na granicy gruntów rolnych  z wodami 

powierzchniowymi  utworzony w celu ograniczenia  negatywnego oddziaływania  

zabiegów rolniczych  na środowisko wodne  

NIE STOSUJ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W STREFACH 

BUFOROWYCH 

 

Element etykiety na który rolnik powinien zwrócić uwagę aby  upewnić się co do 

zakresu  jego szkodliwości  dla środowiska  

Szkodliwy dla środowiska   Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego 

 

 

 

 

 

 

STUDNIE  ŚRÓDPOLNE I SĄSIADUJĄCE Z POLAMI   NALEŻY PRZYKRYWAJĆ 

 

Nowe studnie buduj zgodnie z zasadami: 

• studnie należy budować z dala od obszarów  zalewowych i zgodnie z przepisami 

prawa. 

• zaznacz lokalizację studni na mapach swoich pól. 

• oznacz strefę buforową dla każdej studni. 

• upewnij się, że studnie są przykryte oraz, że przykrycia należycie spełniają swoją rolę 

• chroniąc wodę przed zanieczyszczeniem 

 



STREFA OCHRONNA UJĘCIA WODY:  

Strefę ochronną ujęcia wody, zwaną dalej „strefą ochronną”, stanowi obszar, na którym 

obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania 

z wody. 

 Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229  Ustawa z dnia 18 lipiec 2001 Prawo wodne (Art. 52. 1.) 

 

UŻYTKOWNIK  OPRYSKIWACZA  W STREFIE OCHRONNEJ MA OBOWIĄZEK 

PRZESTRZEGANIA ZAKAZU: 

• wykonywania zabiegu 

• mycia  opryskiwacza i ciągnika  

• pobierania wody do opryskiwacza  

• spuszczania zawartości opryskiwacza  

•  

Opracowanie: Ewa Rhein, Eugeniusz Tadel - Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Karniowicach –Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie,   Centrum Szkoleniowe 

Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie  

 

Opracowanie dokonano  na podstawie materiałów własnych oraz następującej literatury: 

1. „Zatrucia pszczół jako czynnik powodujący istotne straty w pszczelarstwie” dr Piotr Skubida  

Zakład Technologii Pasiecznych  Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach 

 

2.Ekspertyza ,,Dobra praktyka ochrony roślin .Ochrona zapylaczy podczas  stosowania środków  

ochrony roślin’’ G.Pruszyński IOR-PIB w Poznaniu , dr P.Skubida  Instytut Ogrodnictwa , Oddział 

Pszczelnictwa  w Puławach  

 

3.,,Krajowy Plan Działania’’-  na rzecz ograniczania ryzyka związanego  ze stosowaniem środków 

ochrony roślin- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  z dnia 6 maja 2013  

4.,,Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie ‘’ pod redakcja 

Barbary Filipek –Mazur  

5.,,Poradnik dobrej praktyki ochrony roślin ’’- zapobieganie zanieczyszczeniu wody w wyniku 

znoszenia środków ochrony roślin ‘’ Dr Grzegorz Doruchowski, Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Dr 

Artur Godyń –Skierniewice 2013  

6. ,,Bezpieczne i racjonalne stosowanie środków ochrony roślin w sadownictwie ‘’- Grzegorz 

Doruchowski - Instytut Ogrodnictwa 2013, Skierniewice 

 


