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Działajmy kompleksowo – tego potrzebuje świat

W 2015 r. wszystkie kraje zgodziły się, że współczesny porządek świata wymaga
przekształceń. ONZ przyjęło program działań (17 celów i 169 zadań) definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Przedsięwzięcie to ma charakter bezprecedensowy. Nigdy wcześniej przywódcy nie zobowiązali się do współpracy
w ramach tak szerokiej i powszechnej agendy. Ma ona zostać wdrożona do 2030 r.
i przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do
minimalizacji nierówności społeczno-ekonomicznych, wsparcia rozwoju przy ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne.
Działania producentów środków ochrony roślin wpisują się w wiele obszarów zrównoważonego rozwoju, ale najbardziej widocznie służą osiągnięciu celu
2. i 15. („Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo” i „Chronić, przywrócić, promować
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej”).
Zrównoważenie rolnictwa, czyli wszystkich procesów produkcyjnych, finansowych, prawnych i społecznych koniecznych dla wyprodukowania żywności, nie jest
prostym przedsięwzięciem. Dlatego wymaga zaangażowania państwa, przedsiębiorców, uniwersytetów oraz instytutów naukowych. Taka kooperacja przyniesie wymierne efekty. Według szacunków Międzynarodowego Instytutu Badań nad
Polityką Żywieniową innowacje w obszarze rolnictwa mogą do 2050 r. dostarczyć
o 67% więcej żywności w cenach niższych o 50%. To pokazuje, jak wielkie możliwości wpływu na rozwój świata ma branża rolna – a tym samym wszystkie dziedziny
wspierające produkcję żywności, w tym środki ochrony roślin.
Branża środków ochrony roślin przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, w jaki
sposób stosowane są oferowane przez nią produkty. Dlatego dokłada wszelkich starań, aby szerzyć wiedzę na temat odpowiedzialnego ich aplikowania. Ma to duże
znaczenie, zwłaszcza że potencjalnymi odbiorcami w Polsce tych działań są choćby
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zatrudnieni w rolnictwie, czyli około 2 mln osób mających realny wpływ na jakość
i ilość żywności oraz na środowisko naturalne. Co więcej, branża stale wspomaga
rolników, wdrażając innowacje, które zwiększają bezpieczeństwo stosowania preparatów. Między innymi dzięki temu warzywa i owoce kupowane w kraju są bezpieczne dla zdrowia, o czym zapewniają badania czuwających nad tym instytucji.
Środki ochrony roślin to bowiem jedna z najbardziej kontrolowanych i uregulowanych prawnie gałęzi przemysłu chemicznego.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, zrzeszające krajowych i międzynarodowych producentów oraz importerów środków ochrony roślin, w trosce o człowieka
i środowisko naturalne prowadzi kampanie informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpiecznego stosowania tych preparatów. Szerzy wiedzę, promuje dobre praktyki i proponuje innowacyjne rozwiązania. Wspiera też działania na rzecz
zachowania czystości wód oraz bioróżnorodności. To ważna gałąź naszej działalności, tym bardziej że począwszy od XX w., jak wynika z danych Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), ludzkość utraciła 75% światowej różnorodności w uprawach rolnych. Tymczasem lepsze jej wykorzystanie może
przyczynić się do poprawy dostępu do żywności, wzmocnienia środków utrzymania
w społecznościach rolniczych oraz powstania bardziej odpornych i zrównoważonych
systemów rolniczych.
PSOR w trosce o rozwój inwestuje również w młodych ludzi – prowadzi seminaria na uczelniach wyższych. Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu uczestniczą też
w targach i spotkaniach stwarzających rolnikom możliwość poznania nowości technologicznych i sprzętowych. Działamy kompleksowo na rzecz promocji odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa w Polsce. Do takiej postawy zachęcamy producentów zaopatrujących rolnictwo, a także rolników, odbiorców i przetwórców
płodów rolnych, sieci handlowe i konsumentów. Wspólnie tworzymy bowiem łańcuch odpowiedzialności za żywność, środowisko i przyszłość.
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1. Innowacyjność w służbie ludzkości
Produkcja wysokiej jakości żywności w ilości zaspokajającej potrzeby
już ponad 7-miliardowej populacji nie jest możliwa bez wsparcia środków ochrony roślin. Musi wykorzystywać bezpieczne, innowacyjne rozwiązania. Tylko dzięki temu zdoła uzyskać wysokiej jakości plony przy
możliwie minimalnej ingerencji w środowisko naturalne i utrzymać swoją
rentowność.
Przyszłość rolnictwa, a tym samym branży środków ochrony roślin w Polsce,
ale i na świecie, jest uzależniona od wielu czynników rynkowych i środowiskowo-społecznych. Zmieniające się warunki klimatyczne, dostępność zasobów naturalnych,
restrykcyjne otoczenie regulacyjno-prawne czy też wzrastające oczekiwania konsumentów co do relacji jakości i ceny produktów spożywczych determinują globalne
i lokalne kierunki rozwoju tego sektora.

Zaledwie

1,6%

Tyle z przebadanych 83 tys.
próbek żywności z 28 krajów
europejskich przekroczyło dozwolone poziomy pozostałości
środków ochrony roślin. Oznacza to, że żywność w Polsce jest
bezpieczna. Dla porównania:
wskaźnik ten dla próbek z krajów trzecich wyniósł 6,5%.
Źródło: Raport Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
z 2014 r.
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Jako branża środków ochrony roślin jesteśmy
w pełni świadomi wyzwań, przed którymi stoimy –
dlatego z pełną odpowiedzialnością poddajemy się
rygorystycznym wymogom regulacyjnym. Dzięki
temu produkty wprowadzane przez nas na rynek
są innowacyjne we wszystkich możliwych aspektach, takich jak wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, skutki środowiskowe, skuteczność działania.
Niestety postrzeganie przez opinię publiczną
środków ochrony roślin oraz ich wpływu na zdrowie i środowisko naturalne bywa – pomimo licznych naukowych dowodów na ich skuteczność oraz
bezpieczeństwo stosowania – nadal negatywne.
Tymczasem raport Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2014 r., dotyczący
pozostałości środków ochrony roślin w żywności,
wykazał niskie zagrożenie dla konsumentów.

Prawdziwe oblicze branży

Na całym świecie, również w Polsce, firmy i organizacje branżowe prowadzą
liczne działania promujące odpowiedzialne i zrównoważone stosowanie środków
ochrony roślin. Wiele tematów branża podejmuje z własnej inicjatywy – rozumiemy bowiem, jak ważne jest, by nasze produkty były stosowane w sposób zgodny
z prawem i odpowiedzialnie. Aby więc zaprezentować Polakom prawdziwe oblicze
branży środków ochrony roślin, uruchomiliśmy kampanię edukacyjną pod hasłem
„W ochronie koniecznej”. W jej ramach prezentujemy fakty na temat środków ochrony roślin, obalamy mity z nimi związane i przedstawiamy informacje oparte na dowodach naukowych.
Taki cel ma również niniejsza publikacja. Przedstawia specyfikę naszej branży oraz liczne edukacyjno-informacyjne działania, które prowadzimy. Mam nadzieję, że wpłynie ona na postrzeganie środków ochrony roślin przez Polaków i przekona
ich, że produkcja żywności z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, jakimi są nasze produkty, jest bezpieczna i korzystna dla konsumenta.

Marcin Mucha
dyrektor Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin

Wyzwania nowoczesnego rolnictwa

2. Strategiczny surowiec: żywność
Żyjemy w epoce nadmiaru, a mimo to problem głodu nie znika. Wręcz
przeciwnie – liczba głodujących na świecie rośnie i dotyczy już około 11%
mieszkańców globu. To skutek rosnącej populacji ludzkiej, kurczących się
zasobów Ziemi i rosnących cen środków do produkcji rolniczej.

9,7 mld

Tyle – według szacunków – będzie liczyć populacja ludzka
w 2050 r. Oznacza to, że produkcja żywności w następnych
30 latach powinna wzrosnąć na
świecie średnio aż o 60%.

Rynki rolnicze całego świata są powiązane –
wpływają na siebie i korzystają z tych samych zasobów Ziemi, choć w różnym stopniu. Społeczeństwa
krajów rozwijających się chcą np. lepszej żywności
niż dotąd, a to oznacza większy popyt na mleko
i mięso, podwyższenie jakości produktów, co obciąży potencjał produkcyjny rolnictwa oraz środowisko.

Tymczasem powierzchnia gleb przydatnych do uprawy jest ograniczona i maleje wskutek erozji, zasolenia, utraty substancji organiczŹródło: FAO
nej – najc zęściej w wyniku nieprzemyślanej bądź
rabunkowej gospodarki człowieka, a także w wyniku rozwoju cywilizacyjnego, np. budowy osiedli czy dróg. Jak wynika z opracowań
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), do roku
2050 powierzchnia rolnicza na jednego mieszkańca Ziemi zmniejszy się do zaledwie
0,18 ha, czyli będzie ponad 3-krotnie mniejsza niż w 1950 r. Do tego dochodzi problem z wodą. Mimo że jest powszechnie obecna na Ziemi, jedynie 0,017% z niej może
być efektywnie wykorzystane do działalności ludzkiej. Dlatego deficyt wody pogłębia
się, co w dużym stopniu ograniczy produkcję rolniczą.
Jednocześnie mechanizacja i intensyfikacja rolnictwa zwiększają konsumpcję energii i paliw, podczas gdy zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla
wystarczą jedynie na dziesięciolecia. Dotyczy to także surowców używanych do
produkcji nawozów sztucznych.
Na wyzwania wynikające z ograniczonych zasobów Ziemi i rosnącej populacji
ludzkiej nakładają się kolejne, powodowane zmianami klimatycznymi. Ocieplanie się
klimatu Ziemi skutkuje obniżeniem plonów (np. około 360 kg zbóż na każdy 1°C
wzrostu temperatury), a także ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, suszami,
powodziami, burzami. Ponadto 40% wyprodukowanej żywności, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych, ulega zniszczeniu z powodu złego magazynowania, słabej logistyki, szkodników i grzybów. Oznacza to, że nawet już zebrane plony nie są
bezpieczne.
6

Wyzwania nowoczesnego rolnictwa

Stosunek do rolnictwa zmienia się, jest też
inny w krajach rozwijających się (biednych, często
walczących z plagą głodu) i rozwiniętych (bogatych, gdzie problemem społecznym jest otyłość).
W pierwszym przypadku często wymogi środowiska i długofalowe podejście do produkcji żywności
przegrywa z potrzebą chwili – ze wszystkimi negatywnymi skutkami tych decyzji. Kraje rozwinięte,
dobrze zindustrializowane, z reguły mają zaś lub
miały nadprodukcję żywności. Priorytetem dla
nich przestał być głód, a stało się bezpieczeństwo społeczeństwa i środowiska, w imię którego
ogranicza się produkcję żywności przez regulacje
prawne lub mechanizmy ekonomiczne.

40%

Tyle wyprodukowanej żywności, zwłaszcza w krajach słabiej
rozwiniętych, ulega zniszczeniu
z powodu złego magazynowania, słabej logistyki, szkodników i grzybów.
Źródło: FAO

Pogodzenie wyzwań przyszłości z niedostatkami środków oraz bardzo restrykcyjnymi działaniami regulacyjnymi jest trudne. Rolnictwo musi jednak do tego dążyć,
łącząc najlepszą praktykę rolniczą, stosującą innowacje technologiczne, z dbałością
o środowisko, w tym o żyzność gleby. To jest też nasz obowiązek wobec przyszłych
pokoleń.

Przyszłość nowoczesnego rolnictwa

3. Zrównoważone rolnictwo:
konieczność, nie moda
Zoptymalizowanie produkcji żywności jest jedynym sposobem na uzyskanie dużej ilość żywności wysokiej jakości bez nadmiernej eksploatacji
coraz mniejszych zasobów naturalnych. To niełatwa droga, wymaga dużego wysiłku – i nie ma dla niej alternatywy.
Powszechnie znane są dwa systemy produkcji rolniczej: konwencjonalny i ekologiczny. Pierwszy obejmuje rolnictwo tradycyjne (słabo zmechanizowane, pracochłonne) oraz intensywne (o dużym natężeniu mechanizacji i chemizacji), mające
cechy wspólne: maksymalizacja plonu kosztem utraty żyzności gleby. Odpowiedzią
na wady rolnictwa konwencjonalnego było rolnictwo ekologiczne. Odrzuciło ono dorobek technologiczny ostatnich 150 lat, włącznie ze sporą częścią maszyn rolniczych,
a produkcję oparło prawie wyłącznie na budowaniu żyzności gleby. Produktywność
rolnictwa ekologicznego jest jednak niska, a koszt wytworzonych produktów wysoki.
Ograniczenia obu tych systemów każą szukać trzeciej drogi, by rolnictwo
mogło sprostać stojącym przed nim wyzwaniom, tj. zapewnić dużą ilość żywności
wysokiej jakości po przystępnych cenach, z minimalnym wykorzystaniem niezbędnych zasobów, optymalizując produkcję i opierając ją na poprawie żyzności gleby.
Aby to osiągnąć, należy połączyć najlepsze cechy systemów konwencjonalnego i ekologicznego – trzeba zrównoważyć i zoptymalizować cały proces produkcji (zadbać
o odpowiednie zmianowanie, dobry plan biznesowy, powiązanie z otoczeniem społecznym i środowiskiem), ale też poszczególne jego elementy (pamiętać o właściwej
i mądrej uprawie gleby, ochronie roślin, nawożeniu, doborze odmian, opłacalności,
przestrzeganiu prawa etc.).
Zrównoważenie rolnictwa, czyli wszystkich procesów produkcyjnych, finansowych, prawnych i społecznych koniecznych dla wyprodukowania żywności, nie jest
prostym przedsięwzięciem. Wymaga od rolnika oprócz ogromnej wiedzy fachowej
także otwarcia się na wsparcie ze strony doradców, instytucji rządowych i pozarządowych. Dlatego w dążeniu do zrównoważenia rolnictwa potrzebne jest współdziałanie – zaangażowanie państwowego i prywatnego doradztwa (organów administracji publicznej i przedsiębiorców) oraz uniwersytetów i instytutów naukowych.
Co więcej, zrównoważenie rolnictwa jest kluczowe dla zrównoważenia produkcji żywności w całym przebiegu łańcucha odpowiedzialności, od producentów zaopatrujących rolnictwo, poprzez gospodarstwa, odbiorców i przetwórców płodów
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rolnych, aż po sieci handlowe i konsumentów. Jest to wspólny łańcuch odpowiedzialności, w przypadku którego każdy element jest ważny, a słabość jednego ogniwa
psuje efekt działalności pozostałych.
Dziś zrównoważone rolnictwo jest wyróżnikiem dającym rolnikowi i przetwórcy
możliwość zwiększenia dochodów. Niebawem stanie się jednak koniecznością. Dlatego należy je promować i upowszechniać, zwłaszcza zanim stanie się standardem
u producentów w innych krajach. Leży to w interesie polskiego rolnictwa, ale także
każdego konsumenta.

Takie są fakty
1. Innowacyjność i bezpieczeństwo (rolnika, konsumenta i środowiska) – te działy są najsilniej rozwijane przez branżę środków
ochrony roślin ze wszystkich obszarów inwestycyjnych w rolnictwo. Koszty całkowite wprowadzenia jednego produktu na rynek
w latach 2010–2014 wynosiły średnio 215 mln euro*.
2. Środki ochrony roślin są najbardziej restrykcyjnie regulowanym
przepisami narzędziem produkcji rolniczej.
3. Oznacza to, że przestrzegając obowiązującego prawa oraz stosując się do zasad zawartych w Kodeksie Dobrej Praktyki Ochrony
Roślin współtworzonych i wspieranych przez branżę producentów
środków ochrony roślin, każdy rolnik skutecznie zbliża się do zrównoważenia produkcji żywności w swoim gospodarstwie.

9
*

Za: Phillips McDougall, „The Cost of New Agrochemical Product Discovery, Development and Registration in 1995, 2000,

2005-8 and 2010 to 2014. R&D expenditure in 2014 and expectations for 2019”, marzec 2016.
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4. Dbałość o bezpieczeństwo
na każdym kroku
Środki ochrony roślin to obok lekarstw najbardziej kontrolowana i uregulowana prawnie gałąź przemysłu chemicznego. W Polsce obowiązują
w tym zakresie zarówno przepisy europejskie, jak i krajowe, a odpowiedzialność za produkt ponoszą: branża ś.o.r., administracja, przetwórcy
i konsumenci.
Cykl życia środków ochrony roślin pozornie jest prosty – składa się z siedmiu
kroków (od fazy badań i rozwoju przez kolejne etapy produkcji i zastosowania po utylizację pozostałych nadwyżek i opakowań). Jednak już na pierwszym etapie poziom
komplikacji jest wysoki – proces badawczy jest długi i kosztowny, do tego niezwykle
szczegółowo regulowany. Dalej jest podobnie – produkcja, magazynowanie, transport gotowych produktów oraz ich zastosowanie podlegają precyzyjnie określonym
unijnym regulacjom. Również ostatnie fazy omawianego cyklu (zagospodarowanie
opakowań i utylizacja nadwyżki produktów) muszą odbywać się według restrykcyjnych zasad. Wszystko po to, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa żywności, człowieka i środowiska. Jak to wygląda w praktyce?

Cykl życia środków ochrony roślin
To 7 etapów podlegających restrykcyjnym regulacjom w trosce o bezpieczeństwo żywności, człowieka i środowiska, w którym żyje.

10
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Etap 1: badania i rozwój
Standardowo badania nad nową substancją zaczynają się od 100 tys. substancji chemicznych, które muszą zostać przeanalizowane, przebadanie, przetestowane,
aby – w najlepszym przypadku – została opracowana jedna nowa substancja czynna.
Oznacza to, że proces badawczy towarzyszący opracowywaniu nowych substancji czynnych i środków ochrony roślin – z racji swojej specyfiki oraz obowiązujących regulacji prawnych – jest niezwykle szczegółowy i rzetelny, rozpisany na lata
badań i testów. To daje pewność, że produkty dopuszczone na rynek spełniają najwyższe normy i są bezpieczne dla konsumenta.
Na końcowym etapie rozwoju produktu/substancji czynnej badania mogą posłużyć do celów
rejestracyjnych. Tego typu badania mogą być prowadzone wyłącznie przez jednostki upoważnione,
certyfikowane, pracujące zgodnie z normami jakości, takimi jak GLP i GEP (Good Laboratory Practice/
Dobra Praktyka Laboratoryjna i Good Experimental
Practice/Dobra Praktyka Eksperymentalna).
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin
mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty
upoważnione przez Głównego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa (GIORiN).

Minimum

8–10 lat

Tyle – w przypadku środków
ochrony roślin – trwa proces
badawczy i rejestracyjny towarzyszące wprowadzaniu na rynek nowego produktu, a roczny koszt inwestycji w badania
i testowanie tego produktu
wynosi ponad 20 mln euro.

11
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Rola innowacji
Innowacje w obszarze rolnictwa mogą do 2050 r. dostarczyć nawet
o 67% więcej żywności w cenach niższych o 50%*. Szacunki te ukazują, jak wielkie możliwości wpływu na rozwój świata ma branża
rolna – a tym samym wszystkie dziedziny wspierające produkcję
żywności, w tym środki ochrony roślin.

12
*

Dane za: Food Security in a World of Natural Resource Scarcity: „The Role of Agricultural Technologies”, raport Między-

narodowego Instytutu Badań nad Polityką Żywieniową (IFPRI), 2014.
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Etap 2: produkcja
Aby substancja czynna oraz zawierający ją środek ochrony roślin mogły być
stosowane na terenie Unii Europejskiej, muszą zostać zatwierdzone przez odpowiednie organy. Środek ochrony roślin jest wprowadzany do obrotu i stosowany, jeśli
uzyskał zezwolenie w danym państwie członkowskim zgodnie z Rozporządzeniem
1107/2009 WE, a substancje czynne środka zostały zatwierdzone na poziomie Unii
Europejskiej.
Jednym z elementów podlegających weryfikacji podczas rejestracji środka oraz
zatwierdzeniu substancji czynnej jest ich proces produkcji. W obu przypadkach producent przedstawia wyniki analizy składu jakościowego i ilościowego pięciu szarż
substancji i środka. Ma to na celu potwierdzenie, że w danym procesie produkcyjnym
poszczególne partie produktu spełnianą wyznaczone parametry, takie jak czystość
i skład. Proces musi być kontrolowany i powtarzalny, nawet jeśli produkcja odbywa
się w kilku różnych fabrykach. Każda nowa fabryka musi zostać zgłoszona do kompetentnych organów rejestracyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Jest to gwarancja
skuteczności i bezpieczeństwa środków, producentom pozwala na oferowanie najwyższej jakości produktów, a jednocześnie na identyfikację środków podrobionych.

Takie są fakty
Zachowanie standardów jakości wymaga rocznie nakładów finansowych rzędu 20 mln euro w przeliczeniu na jeden produkt. Niemniej oryginalne środki ochrony roślin, dzięki kontrolowanemu
procesowi produkcji, charakteryzują się znanym składem – dokładnie wiemy, jak działają i jakie środki należy podjąć w przypadku
zagrożenia.
Produkcję i dalsze postępowanie ze ś.o.r. które nie uzyskały zezwolenia na stosowanie w Polsce, reguluje Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
wraz z późniejszymi zmianami (zwana dalej Ustawą o ś.o.r.). Takie produkty należy
wyprowadzić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty ich
produkcji, a gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata – przed upływem tego terminu. Produkcja jest możliwa zaś wyłącznie po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zamiarze produkcji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(WIORiN) właściwego ze względu na miejsce produkcji. Ich składowanie i przemieszczanie są dopuszczalne, jeśli są one przeznaczone do stosowania w innym państwie
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członkowskim, o ile środek ten uzyskał zezwolenie w tym państwie członkowskim,
lub jeśli jest przeznaczony do stosowania w państwie trzecim. Składowanie i przemieszczanie należy również zgłosić pisemnie do lokalnego WIORiN z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.

Etap 3: magazynowanie, transport i dystrybucja
Magazynowanie u producenta i u rolnika, jak również transport środków ochrony roślin podlegają ścisłym regulacjom. Każdy produkt ma kartę charakterystyki, która bardzo szczegółowo opisuje zasady składowania i przewożenia (w zależności od
stosowanego środka transportu) oraz postępowania w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do środowiska czy w razie pożaru.
Te szczegółowe wytyczne są sformułowane w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych oraz w europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.
Dodatkowo wszystkie opakowania, w których transportowane są środki ochro
ny roślin sklasyfikowane jako niebezpieczne, muszą mieć certyfikat opakowań dla
towarów niebezpiecznych.
Zgodnie z Ustawą o ś.o.r. opakowania jednostkowe środków ochrony roślin
wprowadzanych do obrotu muszą spełniać wymagania określone w zezwoleniu na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy. Oznacza to, że materiał, z jakiego są wykonane, oraz pojemność opakowania muszą być odpowiednio dostosowane do zawartości i właściwości środka. Specyfikacja
opakowań podlega weryfikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Natomiast działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu lub ich konfekcjonowania (pakowania, przepakowywania, etykietowania, przeetykietowywania) jest regulowana w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących taką działalność. Rejestr prowadzony jest przez Wojewódzkich Inspektorów
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony roślin jest obowiązany przechowywać w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym miejscu środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności lub które z innych powodów nie są przeznaczone do zbycia.
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Zgodnie z Rozporządzeniem 1107/2009 producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy oraz eksporterzy środków ochrony roślin muszą prowadzić
i przechowywać przez co najmniej 5 lat dokumentację dotyczącą środków ochrony roślin (produkowanych, wwożonych, wywożonych, przechowywanych, stosowanych i wprowadzanych przez nich do obrotu). Dodatkowo Ustawa o ś.o.r. nakłada
wymóg na przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu
takimi środkami, aby prowadził i przechowywał dokumentację w sposób umożliwiający określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków.
Dzięki takiemu nadzorowi konsumenci mogą być spokojni o bezpieczeństwo własne
i środowiska.

Etap 4: integrowana ochrona roślin
System ten umożliwia uzyskanie plonów o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony
roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
Obowiązek stosowania zasady Integrowanej Ochrony Roślin nakłada na rolników Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. oraz rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.

Integrowana ochrona roślin: czym jest?
Integrowana Ochrona Roślin to element zrównoważonego rolnictwa. Polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod
ochrony roślin (agrotechnicznych, fizycznych, biologicznych i chemicznych), w tym naturalne występujących organizmów pożytecznych. To odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin
i produktów przemysłu biotechnologicznego. Dzięki temu jest to
metoda wydajna, nieszkodliwa oraz akceptowalna społecznie.
Więcej na ten temat na: psor.pl/integrowana-ochrona-roslin.

15
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Etap 5: odpowiedzialne stosowanie
Każdy dopuszczony do obrotu i stosowania środek ochrony roślin zawiera etykietę wraz z zaleceniami producenta dotyczącymi prawidłowego i bezpiecznego stosowania. Zalecenia te są wynikiem wielu lat badań i testów, a przede wszystkim stanowią wymóg obowiązujący prawem.
W przypadku zastosowania produktu niezgodnie z etykietą odpowiedzialność za niewłaściwe działania spoczywa na samym stosującym. Dla przykładu, stosowanie dawek obniżonych może prowadzić do wykształcenia odporności na środki
ochrony roślin u organizmów zwalczanych. W związku z tym decyzje o zastosowaniu
danego produktu w niższej niż zalecana dawce muszą być podejmowane ze świadomością konsekwencji, na podstawie wiedzy, doświadczenia i obserwacji lub profesjonalnego doradztwa.
Stosowanie środków ochrony roślin wymaga użycia odpowiedniego sprzętu
i odzieży ochronnej. Reguła ta dotyczy nie tylko samego momentu wykonywania
zabiegu ochrony roślin, ale także czasu przygotowania do oprysku oraz utylizowania pustych opakowań. Branża środków ochrony roślin dokłada wszelkich starań,
aby dostarczać rolnikom specjalistycznej wiedzy pozwalającej na odpowiedzialne
korzystanie z oferowanych produktów. Co więcej, nie skupia się jedynie na udoskonalaniu produktów. Stale pracuje nad innowacjami, które zwiększą bezpieczeństwo stosowania preparatów (zob. – str. 42).
Rolnik jest zobowiązany również do stosowania się do przepisów: Ustawy
o ś.o.r., Rozporządzenia 1107/2009 WE oraz innych przepisów prawa, takich jak rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa. Określają one m.in.:
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•

szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (w tym przygotowywania do zabiegu ochrony roślin, postępowania z resztkami cieczy użytkowej po
zabiegu, postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków),

•

obowiązek badania stanu technicznego opryskiwacza w Stacji
Kontroli Opryskiwaczy oraz kalibracji opryskiwaczy,

•

wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których
są przechowywane środki ochrony roślin (ustalające m.in. minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów i warunki
fizyczne, np. temperaturę otoczenia),

•

sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska.
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Treść etykiety środka ochrony roślin, będąca załącznikiem do pozwolenia na
wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu, nakłada na rolnika obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich zainteresowanych stron, które mogą
być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Zgodnie z Ustawą o ś.o.r. zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin
przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez
osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie, tj. szkolenie w zakresie stosowania
środków ochrony roślin, doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin.
Zgodnie z Rozporządzeniem 1107/2009 rolnicy są zobowiązani do prowadzenia
i przechowywania przez co najmniej 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych
przez nich środków ochrony roślin, zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas
zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. Na żądanie właściwego organu udostępniają oni odpowiednie
informacje zawarte w tej dokumentacji. W praktyce oznacza to, że każdy rolnik prowadzi ewidencję zabiegów, która może być przedmiotem kontroli WIORiN.

Branża w trosce o bezpieczeństwo
W oparciu o przepisy prawa, oraz kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, PSOR od 2008 r. prowadzi kampanię społeczną pod hasłem
„Nie tylko plony potrzebują ochrony”. Jej celem jest informowanie
oraz podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego stosowania
środków ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników tych produktów (więcej na ten temat – zob. str. 22).
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Etap 6: zagospodarowanie opakowań
Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach,
punkty sprzedaży zaś do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym
wymogom prawnym, już w 2004 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań PSOR. Zapewnia on odzysk,
recykling i utylizację opakowań zgodnie z wymogami prawnymi (zob. str. 26)
Uruchomieniu Systemu towarzyszyła kampania promująca 3-krotne płukanie
opakowań („Płucz! Płucz! Płucz!”), której celem była edukacja użytkowników środków
ochrony roślin na temat prawidłowego postępowania z opakowaniami i zminimalizowanie potencjalnego ryzyka kontaktu osób postronnych ze stężonym produktem.
Czystość opakowań była i nadal pozostaje dla Systemu priorytetem. Zbiórka
opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych, w trosce o środowisko oraz bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących
w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.
Więcej o działaniach edukacyjnych PSOR na: systempsor.pl.

SYSTEM PSOR W LICZBACH
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Etap 7: Utylizacja nadwyżki produktu
Nadwyżka produktów może powstać np. w wyniku pozostania resztek cieczy
użytkowej po zabiegu, umycia opryskiwacza czy też przeterminowania środka ochrony roślin. Najważniejszą zasadą jest zapobieganie powstawaniu takiego rodzaju odpadów. Dlatego na etykiecie środka ochrony roślin zwraca się szczególną uwagę na
aspekt dokładnego ustalenia potrzebnej ilości cieczy użytkowej przed jej sporządzeniem. Kiedy do przygotowania oprysku zużywa się całą zawartość opakowania,
powinno być ono 3-krotnie wypłukane, a popłuczyny należy wlewać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i wykorzystać do oprysku. Gdy w zbiorniku opryskiwacza pozostanie ciecz użytkowa, trzeba ją rozcieńczyć i zużyć na powierzchni, na
której przeprowadzono zabieg (jeśli to możliwe), lub unieszkodliwić w sposób zgodny
z przepisami o odpadach. Oznacza to często, że niewykorzystany roztwór należy oddać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Wszystkie te informacje znajdują się na etykiecie produktu.
Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
prowadzenie przetwarzania odpadów (w tym ich unieszkodliwianie) wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego w drodze decyzji przez organ
właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów. Zależnie od sytuacji będzie
to marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Szkolenia – i jeszcze raz szkolenia!
Rolnicy mają pełen dostęp do bazy wiedzy na temat środków ochrony roślin
(tworzą ją informacje zawarte m.in. na etykietach opakowania, w przepisach prawa,
w kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej). I to od rolnika zależy, czy podczas samego
zabiegu i prowadzonej przez niego działalności będzie stosował się do zaleceń producenta oraz obowiązujących przepisów. Niemniej branża środków ochrony roślin
przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, w jaki sposób stosowane są oferowane przez
nią produkty. Dlatego – tak jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe mu organy – dokłada wszelkich starań, aby poprzez liczne szkolenia, publikacje
i materiały informacyjne szerzyć wiedzę na temat odpowiedzialnego stosowania
środków ochrony roślin.
Co ważne, szkolenia organizowane przez poszczególnych producentów nie
mają wymiaru stricte marketingowego. Stanowią forum do dyskusji na temat środków ochrony roślin jako ważnego narzędzia pracy i podstawy działalności rolników.
Podczas warsztatów rolnicy poznają praktyczne aspekty aplikowania środków – zależne nie tylko od regulacji prawnych, ale też od właściwości danego produktu. Taka
wiedza pozwala na dokonywanie bardziej przemyślanych wyborów i stosowanie preparatów w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
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5. MAPA OBSZARÓW DZIAŁAŃ
PSOR
W trosce o człowieka i środowisko naturalne prowadzimy kampanie
informacyjne, edukacyjne i szkoleniowe na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Szerzymy wiedzę, promujemy dobre praktyki i tworzymy własne rozwiązania. Wspieramy też bioróżnorodność oraz działania na rzecz zachowania czystości wód.
W trosce o przyszłość i rozwój inwestujemy w młodych – prowadzimy seminaria na uczelniach wyższych i lekcje w szkołach rolniczych.
Uczestniczymy też w targach i spotkaniach stwarzających użytkownikom środków ochrony roślin możliwość poznania nowości technologicznych i sprzętowych.
Działamy kompleksowo – bo odpowiedzialnie.
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Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin
jest jednym z filarów zrównoważonego rolnictwa. Użytkownicy środków
ochrony roślin stosują je z coraz większą dbałością o środowisko naturalne i bezpieczeństwo osób postronnych. Niestety często stawiają własne bezpieczeństwo na ostatnim miejscu, dlatego od 2008 r. PSOR prowadzi kampanię pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. Jest
ona realizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we
współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Celem kampanii jest szerzenie wiedzy na temat bezpiecznego
stosowania środków ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników
tych produktów.

W działaniach prewencyjnych Kasy apelujemy m.in. o ścisłe przestrzeganie instrukcji stosowania i magazynowania środków ochrony roślin, o właściwe wykonywanie zabiegów
agrochemicznych. Dlatego cieszy nas wieloletnia współpraca z Polskim Stowarzyszeniem
Ochrony Roślin, zwłaszcza w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który
zwiększa znajomość zasad bezpieczeństwa pracy z wykorzystywaniem tego rodzaju środków do produkcji roślinnej.
Adam Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
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W ramach akcji „Nie tylko plony potrzebują ochrony” popularyzujemy praktyki zapobiegające zużywaniu nadmiernej ilości preparatu i skażeniu środowiska oraz
zachęcamy do używania odpowiednio dobranej odzieży ochronnej: rękawic, masek,
gogli i kombinezonów. Zakres ochrony uzależniony jest od wielu czynników, takich
jak klasa toksyczności produktu, jego przeznaczenie, sposób użycia czy też warunki
atmosferyczne. Jest to element bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie.
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12 zasad stosowania środków
ochrony roślin
Najnowsze rozwiązania i najlepsze praktyki dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania tych środków zebraliśmy w punktach. Obejmują one wszystkie
etapy pracy z produktem – od przygotowania cieczy użytkowej do gospodarowania
pustymi opakowaniami po zużytych środkach. Zasady te promujemy zarówno wśród
rolników i sadowników, jak i studentów uczelni przyrodniczych, uczniów szkół rolniczych oraz doradców Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

1

12 zasad stosowania
środków ochrony roślin
Etykieta środka

Etykieta to dokument zobowiązujący do
konkretnego sposobu stosowania środka.
Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje
– nie ulegaj złudzeniu, że informacje znajdujące się na etykiecie są jednakowe dla
wszystkich produktów.

Praca ze stężonym produktem

Przygotowując ciecz użytkową, pamiętaj o noszeniu
środków ochrony osobistej.
Na etykiecie preparatu znajdziesz informację o potrzebnych
środkach ochrony. Wśród nich znajdują się: kombinezon ochronny,
rękawice, maska, gogle/ekran ochronny, nakrycie głowy i obuwie.

Przygotowanie roztworu
Zanim zaczniesz, oblicz proporcje
środka ochrony roślin i wody.

3

Do zbiornika częściowo napełnionego
wodą, przy włączonym mieszadle, wlej
środek i uzupełnij wodą. Jeśli nie masz
mieszadła hydraulicznego, ciecz wymieszaj
mechanicznie.
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Płukanie opakowań

2
4

Płucząc opakowania, oszczędzasz
pieniądze, dbasz o zdrowie i środowisko.

Jeśli zużywasz całość preparatu z opakowania, wlej go do zbiornika a opakowanie koniecznie 3-krotnie przepłucz
wodą, każdorazowo napełniając je do ¼
objętości. Popłuczyny wlej do zbiornika
opryskiwacza.

Do zbiornika częściowo napełnionego
wodą, przy włączonym mieszadle, wlej
środek i uzupełnij wodą. Jeśli nie masz
mieszadła hydraulicznego, ciecz wymieszaj
mechanicznie.

5

Jeśli zużywasz całość preparatu z opakowania, wlej go do zbiornika a opakowanie koniecznie 3-krotnie przepłucz
wodą, każdorazowo napełniając je do ¼
objętości. Popłuczyny wlej do zbiornika
W trosce o człowieka
opryskiwacza.

System zbiórki opakowań

Opakowania oznaczone minimum jednym
z poniższych piktogramów należy oddać do sklepu.

Do czasu zwrotu opakowania przechowuj razem
ze środkami ochrony roślin.

6

7

Ochrona podczas oprysku

Rękawice

Stosuj ochronę podczas wykonywania zabiegu, załóż przynajmniej rękawice, kombinezon ochronny, buty i nakrycie głowy.

Używaj wielorazowych rękawic
nitrylowych, flokowanych, które mają
na opakowaniu piktogram dotyczący
odporności chemicznej:

Przygotowując się do zabiegu, każdorazowo
sprawdź zalecenia na etykiecie stosowanego środka, upewnij się, że stan techniczny
maszyn jest dobry oraz uwzględnij warunki
pogodowe.

Maska

Wybór odpowiedniej maski ma duże znaczenie – warto
pamiętać o kilku najważniejszych kryteriach, które
maska powinna spełniać:
• powinna dobrze przylegać do twarzy
• być oznakowana symbolem CE z czterema cyframi
• chronić przed pyłami i obłokami powstającymi podczas
zabiegu oraz przed oparami organicznymi.

9

Używaj ciągnika
z kabiną

Używanie ciągnika z kabiną 10-krotnie
zmniejsza poziom narażenia operatora
na kontakt z cieczą użytkową.

Wypadki – zetknięcie
się z produktem

11

Podczas pracy ze środkami ochrony
roślin miej zawsze w pobliżu czystą wodę.
W przypadku kontaktu środka ze skórą
zdejmij poplamioną odzież i natychmiast
dokładnie przemyj skórę wodą i mydłem.
Jeśli zdarzy się zabrudzenie skóry czy
oczu lub połknięcie, konieczna jest natychmiastowa pierwsza pomoc i kontakt
z lekarzem.

więcej na www.bezpiecznie.org

Po skończonej
pracy

8
10

Dbaj o czystość i dobry stan odzieży
ochronnej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producentów na temat
czyszczenia środków ochrony
indywidualnej.

Pomoc lekarska
w razie wypadku

12

W razie wypadku lub złego samopoczucia szybkość działania jest bardzo
istotna – natychmiast udaj się do lekarza
i pokaż etykietę stosowanego produktu,
gdyż zawiera ona informacje potrzebne
do prawidłowego leczenia.
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Zrównoważone rolnictwo to także odpowiedzialność za odpady
opakowaniowe pozostające po opryskach. Użytkownicy środków ochrony roślin potrzebują łatwego narzędzia, dzięki któremu mogą w sposób
bezpieczny i odpowiedzialny pozbyć się opakowań po tych środkach.
Temu służy System Zbiórki Opakowań PSOR.
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System PSOR jest bardzo prosty – rolnik po wykonaniu zabiegów 3-krotnie wypłukane
opakowania przynosi do punktu sprzedaży, nie ponosi żadnych kosztów. Jest to wzorcowy
system, nie ma w nim słabych ogniw.
Wiesław Trojanowski, sadownik

Producenci środków ochrony roślin wyrażają duże zainteresowanie zbiórką opakowań.
Dzięki niej zmieniają się nawyki rolników i maleje liczba dzikich wysypisk.
prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Każda inicjatywa, która ma na celu edukację społeczeństwa i zmniejszenie ilości śmieci
w lasach, jest jak najbardziej pożądana i słuszna. Takie działania zawsze popieramy.
Anna Malinowska, Lasy Państwowe

Od 13 lat pod hasłem „Liczy się każde opakowanie” edukujemy rolników, jak prawidłowo
postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Bardzo cieszy nas, że 70% z
nich wie, jak postępować i oddaje opakowania. Ale wierzymy, że możemy zrobić więcej.
Dzięki wspólnym działaniom z Fundacją Nasza Ziemia mamy możliwość dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Chcemy, aby wszyscy użytkownicy środków ochrony roślin, zarówno
rolnicy, właściciele ogrodów, jak i działkowy, wiedzieli, co zrobić z opakowaniami po nich.
Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
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System PSOR krok po kroku
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Od idei do Systemu
Początki Systemu PSOR sięgają roku 2004, kiedy to czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wystąpili z inicjatywą powołania systemu zajmującego
się zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych powstających po
wprowadzanych przez nich produktach.
W ślad za zmianami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami opakowaniowymi w 2014 r. przeprowadziliśmy reorganizację Systemu. Rozszerzyliśmy katalog
opakowań, które są zbierane: prócz opakowań po środkach ochrony roślin użytkownicy mogą oddawać opakowania po innych
środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie (np. po nawozach, produktach biobójczych czy adiuwantach).

Ponad

16 tys. ton

Tyle opakowań zebraliśmy z rynku
od początku funkcjonowania Systemu PSOR. To ponad 50% opakowań
po zakupionych środkach. Dużo, ale
wierzymy, że możemy zrobić jeszcze
więcej.

Skuteczni i odpowiedzialni
System PSOR nie odniósłby sukcesu bez zaangażowania:
• użytkowników środków ochrony roślin, którzy coraz chętniej uczestniczą w zbiórce opakowań i każdego roku konsekwentnie udowadniają, że dbałość o środowisko
naturalne jest dla nich istotna. Swoim postępowaniem użytkownicy potwierdzają znajomość przepisów prawnych i zasad dobrej praktyki rolniczej.
• sprzedawców, którzy nie tylko zbierają opakowania, ale także pomagają nam
w edukowaniu użytkowników na temat zasad zbiórki i dokładnego płukania opakowań. Cieszymy się, że w Systemie uczestniczy w ten sposób ponad 4,5 tys. sklepów,
dzięki czemu masa zebranych opakowań zwiększa się w każdym roku.
• operatora Systemu odpowiadającego za zbiórkę i bezpiecznie utylizującego opakowania oraz pracowników Operatora, którzy odbierają opakowania ze sklepów i gospodarstw rolnych.
• uczestników Systemu – producentów i importerów, którzy finansują i propagują
System Zbiórki Opakowań PSOR.
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W ramach kampanii edukacyjnej „Stop dla fałszywych środków
ochrony roślin” współpracujemy z przedstawicielami służb i inspekcji,
m.in. Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, izb celnych
i policji w celu wymiany doświadczeń i podnoszenia wiedzy na temat
środków ochrony roślin. W nowej odsłonie kampanii, pod hasłem „Podejmuj mądre decyzje”, docieramy z informacją do rolników i sprzedawców, m.in. poprzez stronę internetową bezpiecznauprawa.org.
Firmy będące zaś członkami PSOR prowadzą w tym zakresie działania
indywidualnie.

Aby walka z fałszerstwami środków ochrony roślin była efektywna, niezbędna jest wymiana informacji i praca zespołowa wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego współpracujemy z innymi instytucjami publicznymi oraz branżą środków ochrony roślin, aby
skutecznie walczyć z tym procederem.
Joanna Tumińska, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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Towary podrobione generują poważne straty dla budżetu państwa z tytułu zmniejszenia
wpływów z należności celno-skarbowych. Dodatkowo podrobione pestycydy to poważne
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, dlatego KAS angażuje się w walkę
z tym procederem.
Bożena Włoch, Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Rolnik powinien zawsze pamiętać o tym, aby kupować tylko oryginalne, zarejestrowane
środki ochrony roślin, od zaufanych sprzedawców. Kuszące niską ceną oferty na aukcjach
internetowych, obwoźni sprzedawcy czy sprzedaż na straganie powinny obudzić czujność
rolników – to mogą być podróbki.
Aleksandra Mrowiec, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

„NIE!” podróbkom
„Dlaczego nie można kupować środków ochrony roślin na bazarze, straganie czy z bagażnika?”, „Co
grozi za sprowadzanie na własne potrzeby środków
z zagranicy?” – odpowiedzi na te i inne trudne pytania zawarte są na stronie internetowej bezpiecznauprawa.org. Ta strona to przewodnik, z którego
użytkownik dowie się, czym się kierować, kupując
środki ochrony roślin, aby mieć pewność, że są one
oryginalne i zarejestrowane, a czego się wystrzegać.
Fałszerze środków ochrony roślin nie zachowują standardów produkcyjnych, mogą zatem
oferować tańsze produkty, jednak o nieznanym
składzie. Obecność w nich innych substancji i zanieczyszczeń, w tym toksycznych i trwałych, które
mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska,
jest wysoce prawdopodobna. Nie można więc tego
bagatelizować.

Około

15%

Według szacunków taki odsetek europejskiego rynku stanowią podrobione środki ochrony
roślin (poza zewnętrznymi granicami UE takich preparatów
jest więcej). Wartość rynku towarów podrabianych jest zaś
nie do określenia. Biorąc jednak
pod uwagę skalę zjawiska i metody wprowadzenia podróbek
do Europy, można stwierdzić,
że mamy do czynienia ze zorganizowaną
przestępczością
gospodarczą.
Źródło: Europol
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JAK ROZPOZNASZ ORYGINAŁ?
Dzięki temu wiesz, że kupiłeś oryginalny środek ochrony roślin:
Kupiłeś środek
zarejestrowany
w Polsce

Zakupu dokonałeś
w sklepie stacjonarnym
lub internetowym,
który jest zarejestrowany i kontrolowany
przez WIORiN

Otrzymałeś fakturę
VAT za zakupione
produkty

Środki ochrony roślin
zawierają etykietę
w języku polskim,
trwale przytwierdzoną
do opakowania

W trosce o środowisko naturalne

BIORÓŻNORODNOŚĆ
Producenci środków ochrony roślin prowadzą działania wspierające bioróżnorodność, szczególnie organizmy pożyteczne dla człowieka.
Zachęcamy rolników i ogrodników do przyjęcia dobrych praktyk:
• stosowania ogólnych zaleceń i zasad stosowania środków ochrony
roślin (np. dotyczących terminów zabiegów na uprawach kwitnących),
• bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony
roślin i niedopuszczania do zanieczyszczeń gleby i wody (co przyczynia
się do ochrony życia biologicznego w tychże oraz zachowania ich zdolności do samooczyszczania się),
• wprowadzania pszczoły murarki do sadów,
• wysiewania pasów kwietnych roślin nektaro- i pyłkodajnych będących bazą pokarmową dla dzikich zapylaczy, podczas gdy krótko kwitnące uprawy przestaną dostarczać pożytek (mieszanki nasion firmy przekazują rolnikom, pszczelarzom i innym zainteresowanym nieodpłatnie),
• tworzenia infrastruktury pszczelej (np. hoteli dla pszczół na terenie gospodarstw).
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264

Tyle gatunków roślin uprawnych
jest całkowicie lub częściowo
uzależnionych od zapylania.
Źródło: Williams I. 2002, „Insect
Pollination and Crop Production: A
European Perspective”, [w:] „Pollinating
Bees – The Conservation Link Between
Agriculture and Nature-Ministry of
Environment”, Kevan P & Imperatriz
Fonseca VL (eds), Brasília.

Plon
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spośród

57

największych światowych upraw
jest wyraźnie większy dzięki zapyleniu przez owady i inne zwierzęta. Proces zapylania podnosi wydajność produkcji rolnej,
a tym samym sprawia, że żywność staje się tańsza i bardziej
dostępna.
Źródło: Klein A-M i wsp. 2007,
„Importance of Pollinators in
Changing Landscapes for World Crops,
Proceedings of the Royal Society”,
B: Biological Sciences, 274(1608),
s. 303–313.

Inicjatywy na rzecz owadów zapylających pokazują, że zarządzanie ochroną środowiska
oraz intensywne rolnictwo to zagadnienia nie tylko idące w parze, ale też mogące przynosić korzyści zarówno dla rozwoju różnorodności biologicznej, jak i rentowności gospodarstw rolnych.
dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
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Bioróżnorodność: czym jest?
Produkcja roślinna prowadzona jest w środowisku zamieszkałym przez liczne
oraz różnorodne organizmy i – z zasady – modyfikuje ich liczebność (czy to przez zabiegi ochrony roślin, redukujące liczbę szkodników lub chwastów, czy przez zajęcie
dużego obszaru jednym gatunkiem rośliny uprawnej). Rolnictwo – choćby przez swoją
skalę – ma duży wpływ na różnorodność biologiczną (bioróżnorodność) terenów rolniczych i przylegających do nich. Zachowanie bioróżnorodności i tym samym utrzymanie ekologicznych funkcji i procesów jest kluczowe dla rolnictwa i ekosystemów
rolniczych, zapewnia bowiem:
• utrzymanie struktury i żyzności gleby,
• zapylanie upraw,
• obieg składników pokarmowych,
• kontrolę przepływu i dystrybucji wody,
• naturalne mechanizmy kontroli szkodników.
Wszystkie te procesy są utrzymywane dzięki skomplikowanym interakcjom pomiędzy licznymi organizmami (w tym mikroflory gleby, owadów, bakterii, roślin i grzybów) oraz ich interakcjom z różnymi czynnikami abiotycznymi (takimi jak oświetlenie,
temperatura, opady i fizyko-chemiczne właściwości gleby). Utrzymanie bioróżnorodności jest niezbędne do utrzymania ekologicznych funkcji, które zapewniają
żyzność i produktywność ekosystemów rolnych. Ilościowo małe i niepozorne organizmy, takie jak mikroflora glebowa i owady, tworzą większość różnorodności biologicznej. Jej ochrona powinna uwzględniać wszystkie poziomy różnorodności biologicznej, a nie skupiać się wyłącznie na poszczególnych gatunkach.

Opłacalność wielu upraw, np. sadowniczych, jest całkowicie uzależniona od obecności
owadów zapylających – zarówno dzikich, jak i hodowlanych, np. pszczoła miodna czy murarka ogrodowa. Plon uzyskany bez udziału tych owadów byłby znikomy. Brak zapylaczy
obniża też jakość wyprodukowanych owoców. Dlatego utrzymanie i ochrona bioróżnorodności to obowiązek wszystkich: rolników i sadowników, odbiorców i przetwórców płodów
rolnych, a także konsumentów!
dr Dariusz Teper, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Pszczelnictwa
w Puławach
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Czysta woda jest podstawą naszej egzystencji oraz produkcji żywności. Rolnictwo ma zaś do odegrania ogromną rolę w działaniach mających na celu zachowanie czystości wód. Ich ochrona przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin leży u podstaw inicjatywy TOPPS (Train
Operators to Promote best management Practices & Sustainability), zapoczątkowanej w roku 2005 i finansowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA), które zrzesza i reprezentuje producentów
środków ochrony roślin.
TOPPS jest inicjatywą o charakterze demonstracyjno-szkoleniowym. Jej nadrzędnym zadaniem jest podnoszenie świadomości głównie użytkowników środków ochrony roślin w celu ochrony wody i środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
miejscowych i obszarowych. Służy opracowaniu kompletnych, spójnych
i zróżnicowanych materiałów szkoleniowych potrzebnych do wdrażania
dobrych praktyk i nowych uregulowań prawnych w obszarze ochrony
roślin. Koordynatorem inicjatywy TOPPS w Polsce jest Zakład Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. My jesteśmy partnerem
współpracującym.
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Projekty TOPPS
W ramach tej inicjatywy powstały projekty szkoleniowo-demonstracyjne z udziałem ośrodków naukowych i doradczych oraz narodowych stowarzyszeń ochrony roślin z kilkunastu krajów Unii Europejskiej. W ich realizacji w Polsce uczestniczyły także:
Instytut Melioracji Użytków Zielonych w Falentach oraz Instytut Ochrony Środowiska
– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
• TOPPS-LIFE Environment (2005–2008) – ochrona wód przed zanieczyszczeniami
miejscowymi (projekt współfinansowany przez Komisję Europejską).
• TOPPS-EOS (2009–2010) – opracowanie aplikacji Environmentally Optimised Sprayer do oceny środowiskowego bezpieczeństwa opryskiwaczy.
• TOPPS-PROWADIS (2011–2014) – ochrona wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi: znoszeniem i spływem powierzchniowym.
• TOPPS-Water Protection (2015–2018) – aktualizacja i konsolidacja materiałów szkoleniowych opracowanych w trakcie poprzednich projektów.

Poradniki dobrej praktyki ochrony
roślin
W toku projektów TOPPS opracowano serię poradników na temat zanieczyszczeń miejscowych, znoszenia, spływu powierzchniowego i bioremediacji oraz zaoferowano rolnikom materiały szkoleniowe (broszury, instrukcje, ulotki, prezentacje, filmy)
służące wdrażaniu dobrych praktyk podczas stosowania środków ochrony roślin. Ponadto udostępniono w Internecie interaktywne narzędzia wspomagania decyzji, także w wersji polskiej: EOS (Environmentally Optimized Sprayer), do oceny opryskiwaczy
pod kątem potencjału ograniczania ryzyka dla środowiska i DET (Drift Evaluation Tool)
do oceny ryzyka znoszenia środków ochrony roślin. Wszystkie materiały dostępne są
na stronie: topps-life.org.

TOPPS a polityka RP
Inicjatywa TOPPS została uznana w Krajowym planie działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013–2017 jako
inicjatywa podnosząca świadomość producentów rolnych odnośnie do prawidłowego
stosowania środków. Ponadto publikacje TOPPS służą jako materiały referencyjne i są
do pobrania na internetowej Platformie Sygnalizacji Agrofagów (topps-life.org), powstałej z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prowadzonej przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
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Dlaczego PSOR wspiera ochronę
wód?
Polskie rolnictwo zużywa średnio trzecią część wody wykorzystywanej w naszej gospodarce i może przyczyniać się do jej zanieczyszczenia. Po części dlatego, że
stosuje środki ochrony roślin, zwłaszcza gdy robi to niezgodnie z przepisami prawa,
zaleceniami etykiety oraz zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. Środki ochrony roślin
mogą trafiać do wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł miejscowych lub
obszarowych.
Zanieczyszczenia miejscowe powstają głównie na skutek nieprawidłowego
postępowania ze środkami na wszystkich etapach prac związanych z chemiczną
ochroną upraw. Krytycznymi punktami ich występowania są drogi transportu stężonych i rozwodnionych środków, miejsca ich przeładunku i przechowywania, sporządzania cieczy użytkowej i napełniania opryskiwacza, mycia sprzętu ochrony roślin
oraz zagospodarowania pozostałości po zabiegach i składowania opróżnionych opakowań. Udział środków pochodzących z tych miejsc w całkowitych zanieczyszczeniach
pestycydowych wód szacowany jest na 60–90%.
Zagrożeń związanych z powstawaniem zanieczyszczeń miejscowych można uniknąć stosunkowo niewielkim wysiłkiem. Potrzeba odpowiedniej organizacji
punktów krytycznych oraz dużej rozwagi i staranności podczas wszelkich prac ze
środkami. Podstawą jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki oraz korzystanie z rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczne napełnianie i mycie opryskiwaczy
oraz odpowiednie zagospodarowanie pozostałości po zabiegach.
Zanieczyszczenia obszarowe, obejmujące znoszenie środków ochrony roślin
podczas zabiegów, oraz ich spływ powierzchniowy po zabiegach są znacznie trudniejsze do opanowania, ponieważ w dużym stopniu zależą od niepodlegających kontroli
człowieka warunków pogodowych i środowiskowych. Głównym powodem znoszenia
jest wiatr oraz wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza. Czynniki te silnie
oddziałują na drobne krople cieczy użytkowej, powodując ich przemieszczanie poza
obszar stosowania. Znoszenie środków ochrony roślin można skutecznie ograniczać, wykonując zabiegi w sprzyjających warunkach pogodowych, stosując precyzyjne i niskoznoszeniowe techniki opryskiwania (np. opryskiwacze z pomocniczym
strumieniem powietrza, rzędowe czy tunelowe), dobierając odpowiednie parametry
zabiegów (np. grubokropliste rozpylacze eżektorowe, niskie ciśnienie cieczy, małą wysokość belki polowej, umiarkowaną prędkość roboczą opryskiwacza). W celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych należy przestrzegać zachowywania przewidzianych prawem stref buforowych dla obiektów wrażliwych.
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Odmiennym powodem przemieszczania się środków ochrony roślin poza miejsce ich stosowania jest spływ powierzchniowy, powstający w wyniku opadów deszczu
lub intensywnego nawadniania. Jest on szczególnie widoczny i odczuwalny na skłonach o nachyleniu przekraczającym 2% i na polach o ukształtowaniu sprzyjającym
tworzeniu się skupionych strumieni wody. Spływowi sprzyjają ponadto gleby trudno
przyjmujące wodę opadową, tzn. słabo nasiąkliwe, zasklepione, bez okrywy roślinnej
i z płytko występującą warstwą nieprzepuszczalną. Skutki zjawiska można zredukować poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne oraz tworzenie struktur powstrzymujących przemieszczanie się wody na polach, np. trwałej okrywy roślinnej.

Brak działań mających na celu ochronę wody przed zanieczyszczeniem może prowadzić
do wyniszczenia wrażliwych organizmów wodnych i tym samym zachwiania równowagi
w ekosystemach, ograniczenia bioróżnorodności i osłabienia naturalnych mechanizmów
ich samooczyszczania. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wodę przedmiotem
szczególnej troski powinna być dbałość o zachowanie jej jakości.
dr Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
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Wśród różnorodnych zadań i projektów przez nas realizowanych
nie mogło zabraknąć działań skierowanych do przyszłych użytkowników
środków ochrony roślin. Oprócz wykładów podczas zajęć dla studentów
od 2015 r. we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach
organizujemy jednodniowe seminaria Bezpieczne i odpowiedzialne
stosowanie środków ochrony roślin na wydziałach rolniczych, ogrodniczych oraz ochrony środowiska.

Seminaria na uczelniach cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno wśród
studentów, jak i kadry akademickiej – ponieważ pozwalają zaktualizować i uporządkować
wiedzę o środkach ochrony roślin. Wszyscy uczestnicy seminariów otrzymują materiały
szkoleniowe, nawet po zajęciach mają więc dostęp do aktualnych źródeł wiedzy. Warto
podkreślić, że w organizację tych wydarzeń często angażują się sami studenci!
dr Joanna Gałązka, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
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Program seminariów na uczelniach
Obejmuje wykłady dotyczące poszczególnych etapów cyklu życia środków
ochrony roślin w gospodarstwie – od momentu zakupu środka do gospodarowania
pozostałościami i pustymi opakowaniami. Studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, która jest przedmiotem europejskiego projektu
TOPPS-Water Protection (zob. str. 36), i której wdrożenie służy ograniczaniu ryzyka
zanieczyszczenia wód i gleby. Wykłady obejmują również zasady dotyczące ochrony
operatora podczas pracy ze środkami ochrony roślin.
Urozmaiceniem i ożywieniem seminariów są ćwiczenia praktyczne z udziałem
słuchaczy, polegające na organoleptycznej ocenie właściwości gleb pod kątem ich podatności na spływ powierzchniowy i erozję wodną, oraz pokaz prawidłowego stosowania odzieży ochronnej.
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Producenci środków ochrony roślin, w tym członkowie PSOR, organizują liczne targi, szkolenia i spotkania, by stworzyć rolnikom możliwość zapoznania się z nowościami technologicznymi i sprzętowymi.
Są to wydarzenia, na których prezentują się wystawcy z różnych branż
związanych z rolnictwem.
Także kilka nowych rozwiązań jest już dostępnych w sprzedaży z inicjatywy członków PSOR – to nasza odpowiedź na potrzeby rolników wynikające ze stosowania kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (zbioru zasad,
dzięki któremu możliwy jest zrównoważony rozwój rolnictwa).

Stanowiska bioremediacyjne
JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJĄ:
Podstawową przyczyną miejscowych zanieczyszczeń wody środkami ochrony
roślin jest nieprawidłowe zagospodarowanie płynnych i stałych pozostałości powstających zawsze podczas napełniania i mycia opryskiwaczy oraz incydentalnie w sytuacjach awaryjnych. Aby uniknąć tego typu zagrożeń, nie można dopuszczać do rozprzestrzeniania pozostałości, w tym szczególnie do spływania pozostałości płynnych
do wód powierzchniowych lub otwartych systemów kanalizacji oraz ich przesiąkania
w głąb profilu glebowego. Dobrą praktyką jest zbieranie skażonej wody i neutralizacja
zawartych w niej substancji. Jedną z zalecanych metod neutralizacji środków ochrony
roślin jest właśnie bioremediacja.
42

W trosce o rozwój

JAK TO DZIAŁA:
Bioremediacja polega na wykorzystaniu procesów rozkładu i mineralizacji substancji czynnych, czyli ich biodegradacji, przebiegającej w sposób naturalny w środowisku glebowym.
Biodegradacja jest wynikiem metabolicznych procesów mikroorganizmów glebowych, przede wszystkim grzybów, glonów i bakterii. W celu zapewnienia dobrych
warunków do namnażania i rozwoju tych organizmów, należy stworzyć odpowiednie
środowisko ich bytowania w formie substratu glebowego, składającego się z rozdrobnionej słomy (50% objętości), torfu (25%) i gleby pochodzącej z pola lub plantacji (25%).
W prawidłowo skomponowanym i utrzymanym w wilgotności substracie efektywność
biodegradacji wynosi od 95 do 99%.
Biodegradacja przebiega w stanowisku bioremediacyjnym, którego podstawową funkcją jest podtrzymanie i intensyfikacja tego procesu w ograniczonym i izolowanym obszarze. Stanowiska bioremediacyjne są zwykle zintegrowane z miejscami,
w których powstają pozostałości, np. miejsca napełniania i mycia opryskiwaczy.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Przykładem stanowiska bioremediacyjnego jest BIOBED oraz jemu pochodne:
PHYTOBAC®, BIOFILTER czy VERTIBAC. Stanowiska te mają szczelny pod względem
wycieków, lecz otwarty na odparowanie wody zbiornik wypełniony substratem, z odprowadzeniem odcieków, i system ponownego ich wprowadzania do stanowiska,
dzięki temu tworzy się kontrolowany obieg zamknięty. Zaletą bioremediacji jest lokalne i kompleksowe rozwiązanie problemu pozostałości płynnych, bez ryzyka ich
uwolnienia do środowiska. Użytkowanie stanowisk wymaga jedynie systematycznego monitorowania stanu podłoża i okresowego jego napowietrzania.

PROPAGOWANIE BIOREMEDIACJI:
PSOR, wraz z naukowcami z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz przedsiębiorcami i doradcami rolniczymi, poszukuje nowych możliwości upowszechniania
zasad prawidłowego gospodarowania pozostałościami. W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie planuje promowanie
wśród właścicieli gospodarstw budowania stanowisk do napełniania i mycia opryskiwaczy umożliwiających bioremediację zanieczyszczonej wody.
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Stanowiska dehydratacyjne
JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJĄ:
Zagospodarowanie wody zanieczyszczonej ś.o.r.

JAK TO DZIAŁA:
Dehydratacja to odparowanie wody na stanowisku zlokalizowanym w gospodarstwie, a następnie bezpieczna utylizacja pozostałego po odparowaniu osadu w specjalistycznej spalarni odpadów niebezpiecznych. W ten sposób duże objętości pozostałości ciekłych redukuje się kilkaset razy do osadów w ilości łatwej do transportu
i utylizacji.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Obecnie oferowane są dwa rodzaje stanowisk: HELIOSEC oraz PHYTOBAC®. Ich
główną zaletą jest brak wrażliwości na wyższe stężenia substancji chemicznych, ropopochodnych węglowodorów oraz azotu. Ponadto stanowiska dehydratacyjne nie wymagają dodatkowych urządzeń zużywających energię, są bardzo proste w konstrukcji, a przebiegający w nich proces dehydratacji nie wymaga żadnej obsługi.

Takie są fakty
Niewielkie ilości pozostałości stałych, powstających w wyniku
czyszczenia filtrów oraz zbierania rozlanych lub rozsypanych środków ochrony roślin, za pomocą materiałów absorbujących można
neutralizować w procesie kompostowania. Po co najmniej rocznym
okresie kompost można rozrzucić na polu, na którym dopuszczalne
jest stosowanie środków ochrony roślin. Większe ilości skażonych
materiałów, materiały niebiodegradowalne oraz niepełnowartościowe środki ochrony roślin należy powierzyć specjalistycznym
firmom w celu ich bezpiecznej utylizacji w drodze wysokotemperaturowego spalania.
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Biobed

Phytobac®

Biofilter

Vertibac
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Typy stanowisk bioremediacyjnych (rys. Grzegorz Doruchowski)
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Heliosec

Osmofilm®

Typy stanowisk dehydratacyjnych (rys. Grzegorz Doruchowski)

Opryskiwacze zwiększające precyzję
nanoszenia ś.o.r.
JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJĄ:
Głównymi motorami postępu w technice ochrony upraw są oczekiwania użytkowników sprzętu koncentrujące się na skuteczności i wydajności zabiegów oraz
wymagania podmiotów nadzorujących prawidłowość stosowania środków ochrony
roślin, zwracające uwagę na bezpieczeństwo dla operatora i środowiska. Są one zbieżne z wymaganiami obowiązującej w krajach UE Integrowanej Ochrony Roślin (zob.
str. 15). Spełnienie tak postawionych wymagań możliwe jest tylko dzięki zwiększeniu
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precyzji nanoszenia środków ochrony roślin na obiekty docelowe. Decyduje o tym
sama technika nanoszenia, ale przede wszystkim możliwości regulacji parametrów
pracy opryskiwacza, a zwłaszcza automatyzacja regulacji.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
W uprawach sadowniczych szczególne możliwości zwiększania precyzji nanoszenia mają opryskiwacze o ukierunkowanym strumieniu powietrza oraz opryskiwacze tunelowe, które jednocześnie minimalizują straty środków w wyniku ich
znoszenia.
Regulacja parametrów pracy opryskiwaczy sadowniczych obejmuje przede
wszystkim wydatek i kierunek, a czasem także rozkład strumienia powietrza oraz rodzaj rozpylaczy decydujący o wielkości generowanych kropel. W uprawach polowych
dużą precyzję, niskie straty środków ochrony roślin oraz wysoką wydajność pracy
uzyskuje się przy użyciu opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza oraz
opryskiwaczy rzędowych lub pasowych.

Rozpylacze eżektorowe
JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJĄ:
Kluczową rolę w opryskiwaniu upraw odgrywają rozpylacze. Ich dobór w największym stopniu zależy od warunków pogodowych, techniki nanoszenia, charakteru
upraw oraz celu zabiegu. We współczesnej ochronie upraw coraz więcej okoliczności
skłania do stosowania rozpylaczy eżektorowych, które produkują grube i bardzo grube krople zawierające pęcherzyki powietrza. Dzięki swojej masie są one mniej podatne na działanie wiatru, a przy kontakcie z docelową powierzchnią rozpadają się na
dużą ilość drobnych kropel.

JAK TO DZIAŁA:
Ich stosowanie ma na celu przede wszystkim ograniczenie znoszenia środków
ochrony roślin oraz zwiększenie zdolności penetracyjnych kropel w łanie zwartych
upraw lub w koronach drzew. W uprawach polowych bardzo dobre efekty zarówno
w zwalczaniu chorób i szkodników, jak i chwastów uzyskuje się przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych.
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Ultradźwiękowe lub optyczne
czujniki
JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJĄ:
Coraz powszechniej stosowane są w opryskiwaczach elementy rolnictwa precyzyjnego, którego ideą jest zróżnicowane stosowanie środków, polegające na lokalnym
ich dawkowaniu z uwzględnieniem zmienności obiektów i warunków. Znajdują tu zastosowanie ultradźwiękowe lub optyczne czujniki, rozpoznające obiekty i identyfikujące warunki środowiskowe.

JAK TO DZIAŁA:
Sygnały uzyskiwane z czujników pozwalają na komputerowe sterowanie pracą opryskiwaczy z precyzją polegającą na nanoszeniu środków ochrony roślin tylko
na docelowe obiekty i tylko w koniecznej ilości. Dodatkowo komputer może dobierać rozpylacze i regulować inne parametry zabiegu (np. strumień powietrza w opryskiwaczach sadowniczych) w zależności od warunków pogodowo-środowiskowych,
mając na uwadze minimalizację ryzyka znoszenia. Pozycjonowanie opryskiwacza przy
użyciu nawigacji satelitarnej pozwala z kolei na unikanie podwójnego nanoszenia
w newralgicznych punktach pola, takich jak kliny, poprzeczniaki czy śródpolne przeszkody (np. słupy, drzewa, kanały). Oszczędności środków płynące z tego tytułu mogą
sięgać nawet 5%. Przy użyciu systemów nawigacji można także rejestrować przebieg
pracy i tworzyć mapy naniesień środków w kolejnych zabiegach.

Takie są fakty
Oczywistą korzyścią wynikająca ze stosowania precyzyjnych technik ochrony jest znaczna redukcja zużycia środków ochrony roślin,
zwiększenie bezpieczeństwa dla środowiska oraz włączenie operacji z użyciem opryskiwaczy do informatycznej bazy systemu zarządzania gospodarstwem.
Przejawem zaś zaspokojenia wymagań związanych z bezpieczeństwem środowiskowym opryskiwaczy jest także dodatkowe ich wyposażenie w urządzenia do napełniania i rozwadniania preparatów, w tym zamknięte systemy wprowadzania produktów (CTS), dodatkowe zbiorniki na czystą wodę zintegrowane z systemami płukania
instalacji cieczowej oraz zestawy do zewnętrznego mycia opryskiwacza na polu. W zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach proces napełniania i płukania instalacji
jest zautomatyzowany i sterowany komputerowo.
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Closed transfer systems
JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJĄ:
Stosunkowo nowym wynalazkiem zapobiegającym skażeniom miejscowym są
zamknięte systemy wprowadzania środków ochrony roślin do zbiornika opryskiwacza. Pozwalają one na maksymalne ograniczenie ryzyka kontaktu ze stężonym
produktem.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA:
Obecnie dostępne są na rynku dwa systemy: ezi-connect™ oraz easyFlow®. Systemy te mają postać adaptera, który zamontowany na opryskiwaczu pozwala na przelanie i odmierzenie potrzebnej ilości środka ochrony roślin bezpośrednio z butelki do
zbiornika opryskiwacza.

JAK TO DZIAŁA:
Idealne dopasowanie adaptera i butelki sprawia, że system jest szczelnie zamknięty, co zapobiega narażeniu rolnika, osób postronnych i środowiska na kontakt
ze stężonym preparatem. Ponadto stosowanie zamkniętych systemów wprowadzania przyspiesza i ułatwia pracę ze środkami ochrony roślin.

Schemat działania zamkniętych systemów wprowadzania środków ochrony roślin
do zbiornika opryskiwacza.
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6. Współdziałanie na rzecz lepszego
jutra
Transfer wiedzy sprawdza się w bezpośrednim kontakcie. Dlatego każdego roku rolnicy, sprzedawcy środków ochrony roślin oraz uczniowie średnich szkół rolniczych i studenci mają okazje odwiedzać plantacje pokazowe. To ściśle współpracujące z firmami agrochemicznymi gospodarstwa.
Gospodarstwa pokazowe to wybrane gospodarstwa, które szczególnie blisko
współpracują z branżą środków ochrony roślin.
Na niewielkich poletkach weryfikują działanie nowo zarejestrowanych środków
ochrony roślin, badają skuteczność różnie zintensyfikowanych programów zwalczania chorób, szkodników i chwastów. Dzięki temu rolnik może np. w bardziej świadomy sposób wybrać sposób ochrony.
Oglądać elementy gospodarstw zapewniające bezpieczeństwo ludzi, upraw
i środowiska naturalnego:

1. pasy zielne, łąki kwietne i hotele dla dzikich pszczół, czyli rozwiązania
dające schronienie i zwiększające bioróżnorodność owadów pożytecznych, w tym zapylających,

2. prawidłowo zorganizowane i wyposażone magazyny środków ochrony
roślin,

3. instalacje służące do utylizacji wody zanieczyszczonej środkami ochrony roślin, np. po myciu opryskiwacza.
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Co więcej, wizyta na plantacji połączona jest ze szkoleniem dotyczącym zasad
bezpieczeństwa i dbałości o człowieka, uprawy i środowisko. Prezentowane są:

1. zabiegi agrotechniczne będące elementem Integrowanej Ochrony Roślin,

2. dobór i prawidłowe stosowanie środków ochrony osobistej, m.in. odzieży ochronnej,

3. bezpieczne i prawidłowe posługiwanie się środkami ochrony roślin od
momentu sporządzenia cieczy użytkowej, po przechowywanie zużytych
opakowań,

4. metody zwiększania liczebności owadów pożytecznych w sadach, np.
murarki ogrodowej.

W zależności od firmy organizującej plantacje pokazowe przedstawiane są również nowe odmiany roślin uprawnych, często z najlepiej dobranymi dla nich sposobami ochrony przed agrofagami.
Taka kooperacja branży środków ochrony roślin, w tym członków PSOR, z producentami żywności to inwestycja nie tylko w rozwój nowoczesnego rolnictwa, lecz
także w młode pokolenia, które w przyszłości będą zajmować się produkcją roślinną.
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7. Żywność w opiniach konsumentów
Według nowej piramidy żywienia warzywa i owoce powinny stanowić
podstawę naszej diety. W tym kontekście tym bardziej warto wiedzieć,
co Polacy sądzą o ich jakości. Przeprowadzone na zlecenie PSOR badanie pozwoliło sprawdzić, na ile dostępne w Polsce warzywa i owoce postrzegane są jako bezpieczne.
Zdecydowana większość respondentów biorących udział w badaniu „Żywność
w Polsce”* uważa, że warzywa i owoce kupowane w kraju są bezpieczne dla zdrowia (79%), podobny odsetek (78%) deklaruje zaufanie do tego typu produktów. O bezpieczeństwie warzyw i owoców najbardziej przekonani są mieszkańcy dużych miast
(powyżej 500 tys. mieszkańców – 85%), osoby z wyższym wykształceniem (84%) oraz
z grupy wiekowej 45–54 lat (92,6%). Jedynie około 3% badanych zdecydowanie nie
zgadza się z tym, że owoce i warzywa sprzedawane w Polsce są bezpieczne i można
mieć do nich zaufanie.
Opinie konsumentów mają poparcie w faktach. W Polsce nad bezpieczeństwem żywności czuwa szereg instytucji, które badają dostępną na naszym rynku
żywność w poszukiwaniu niebezpiecznych bakterii, wirusów, szkodliwych substancji
(pełny wykaz: na stronie psor.pl). Co więcej, wraz z innymi krajami Unii Europejskiej
Polska należy do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). W przypadku wykrycia produktów, które mogą potencjalnie zagrażać
ludziom lub zwierzętom, uruchamiane są procedury zabezpieczające zdrowie konsumentów. Przykładowo, jeżeli w danym produkcie przekroczone zostaną dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, przeprowadzona zostaje ocena
ryzyka i w razie potrzeby produkt jest wycofywany z rynku.

W 2015 r. w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności przebadano w Polsce
2202 próbki żywności – w tym owoce, warzywa, zboża, a także produkty dla niemowląt
i małych dzieci dostępne na rynku. 49% próbek nie zawierało żadnych pozostałości środków ochrony roślin. Śladowe ilości, znacznie poniżej dopuszczalnych wartości, stwierdzono w 48% próbek. Liczba próbek, w których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
norm, wyniosła 3%. Z powyższych danych wynika, że dostępne na polskim rynku owoce
i warzywa są całkowicie bezpieczne.
dr Bożena
w Warszawie

Morzycka,
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Badanie ilościowe przeprowadzono metodą CAWI na zlecenie PSOR w grudniu 2015 r. przez Dom Badawczy Maison na

ogólnopolskiej próbie (około 1 tys. mieszkańców), reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości
zamieszkania.

Branżę środków ochrony roślin reprezentuje w Polsce Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Wspiera ono, inicjuje i realizuje liczne działania
dążące do wytwarzania żywności bezpiecznej i w przystępnych cenach
– zgodnie z restrykcyjnym prawem, wysokimi oczekiwaniami społecznymi i z poszanowaniem zasobów naturalnych, które się kurczą. Działania te wpisują się w wiele obszarów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach Agendy
2030. Najbardziej widocznie służą osiągnięciu celów dotyczących m.in.
propagowania zrównoważonego rolnictwa oraz powstrzymania utraty
bioróżnorodności. Oba dążą do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, do wsparcia rozwoju przy ograniczeniu negatywnego wpływu na
środowisko naturalne.
PSOR działa kompleksowo. Realizuje różnorodne zadania i projekty – na
rzecz bezpiecznego stosowania ś.o.r., na rzecz propagowania idei rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Polsce, w trosce o człowieka, środowisko
naturalne i przyszłość. Do takiej postawy – m.in. za pomocą niniejszego
raportu – zachęca producentów zaopatrujących rolnictwo, a także gospodarstwa, odbiorców i przetwórców płodów rolnych, sieci handlowe
i konsumentów. Odpowiedzialne rolnictwo dostarcza bowiem całkowicie
bezpiecznych owoców, warzyw i zbóż w ilości wystarczającej dla rosnącej
populacji ludzi.

