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Streszczenie 

W niniejszym artykule omówiono wymagania stawiane środkom ochrony roślin w zakresie wprowadzenia do 

stosowania i obrotu na terenie RP na podstawie obowiązujących przepisów. 

 

Summary 

This article contains field of application of regulatory requirements by reason of introducing pest control 

products into the polish domestic market. 

 

 

1. Normy i normatywy występowania pestycydów w środowisku 

 Pestycydy objęto normami stosunkowo niedawno. W Stanach Zjednoczonych 

opracowaniem norm zajmuje się obecnie Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska  

(US Envirnmental Protection Agency – EPA), w Europie Unia Europejska (EU), na świecie 

propozycje norm opracowuje Światowa Organizacja Zdrowia - World Health Organization 

(WHO). Poszczególne kraje wzorują się na normach EPA, EU, WHO, przy opracowaniu 

własnych norm i normatywów dotyczących najwyższych dopuszczalnych zawartości 

substancji toksycznych w poszczególnych elementach środowiska. 

W Polsce opracowaniem norm związanych ze środkami ochrony roślin zajmuje się PKN, 

niemniej jednak od dłuższego czasu w tym zakresie nic się nie zmienia. W chwili obecnej na 

terenie RP środowisko związane ze środkami ochrony roślin posiłkuje się niżej 
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wymienionymi dokumentami normalizacyjnymi [13] (także tymi wycofanymi bez 

zastąpienia): 

• PN-61/C-04650 - Środki ochrony roślin - Szybka metoda biologiczna oznaczania 

skuteczności pylistych środków owadobójczych na musze domowej - NORMA 

WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA, 

• PN-61/C-04651 - Środki ochrony roślin - Metoda oznaczania chloru hydrolizującego  

w środkach owadobójczych opartych o DDT i HCH - NORMA WYCOFANA BEZ 

ZASTĄPIENIA, 

• PN-61/C-84113 - Środki ochrony roślin - Azotox płynny 40, 33 i 25 - NORMA 

WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA, 

• PN-61/C-84130 - Środki ochrony roślin - Azotox 50 do zawiesin - NORMA 

WYCOFANA BEZ ZASTĄPIENIA, 

• PN-72/C-04660 - Środki ochrony roślin - Metoda oznaczania pozostałości herbicydów 

pochodnych kwasu fenoksyoctowego w glebie,  

• PN-84/C-04635 - Woda do nawadniania roślin na użytkach rolnych oraz do ich 

opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin,  

• PN-92/R-36601 - Maszyny i urządzenia do ochrony roślin – Terminologia,  

• PN-93/R-36157 - Maszyny do ochrony roślin - Opryskiwacze rolnicze - Pojemność 

nominalna zbiornika i średnica otworu wlewowego,  

• PN-C-04657:1999 - Środki ochrony roślin - Pakowanie, przechowywanie i transport  

• PN-C-04665:2001 - Środki ochrony roślin - Oznaczanie pH, kwasowości  

i zasadowości,  

• PN-EN ISO 11369:2002 - Jakość wody - Oznaczanie wybranych środków ochrony 

roślin - Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

z detekcją UV po ekstrakcji ciało stałe-ciecz,  

• PN-EN ISO 1401:2002 (U) - Węże gumowe - Węże tłoczne ze wzmocnieniem 

tekstylnym do środków ochrony roślin,  

• PN-ISO 4102:1994 - Maszyny do ochrony roślin - Rozpylacze - Gwint 

przyłączeniowy,  

• PN-ISO 5682-2:2005 - Sprzęt do ochrony roślin - Urządzenia opryskujące - Część 2: 

Metody badań opryskiwaczy hydraulicznych,  
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• PN-R-87026:1996 - Surowce zielarskie - Metody oznaczania pozostałości środków 

ochrony roślin - insektycydów chloroorganicznych i fosforoorganicznych oraz 

fungicydów dwutiokarbaminianowych.  

 

2. Toksyczność środków ochrony roślin 

 Stopień toksyczności można scharakteryzować wielkościami LD50 i LC50.  

W przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami toksycznymi stosowany jest także 

wskaźnik ADI1, czyli dopuszczalna dzienna dawka określona w przeliczniku na kg wagi ciała. 

W Tabeli 10 zawarto dopuszczalne dla człowieka dzienne dawki wybranych pestycydów.  

W odniesieniu do związków mutagennych i rakotwórczych WHO wprowadziło pojęcie 

stężenia substancji toksycznej, powodującej „dopuszczalne ryzyko” zachorowania jednej 

osoby na 100 000 ludzi. Najczęściej jednak stosuje się kryterium NDS2, czyli najwyższe 

dopuszczalne stężenia substancji toksycznej w wodzie, atmosferze, żywności, glebie, czy na 

stanowisku pracy. Wielkość ta jest ściśle związana z dawką, jaką można bezpiecznie 

wprowadzić do organizmu. [9] 

 

Tabela 1 

Dopuszczalne dzienne dawki dla człowieka (ADI) wybranych pestycydów [9, 10, 11] 

Związek Dopuszczalna dawka, µg/kg ciała/ dzień 

Lindan 0,3 

Heptachlor 0,5 

DDT 5 

Dieldryna 0,05 

Aldryna 0,1 

Chlordan 0,05 

Symazyna 0,7 

Atrazyna 5 

 

                                           
1 ADI – dawka dzienna akceptowalna (Acceptable Daily Intake) 
2 NDS w literaturze anglojęzycznej znaleźć można jako MCL (Maximum Contaminant Level) 
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3. Środki ochrony roślin, a regulacje prawne 

 W dniu 18 grudnia 2003 r. Sejm RP przyjął Ustawę o ochronie roślin, dostosowując 

polskie prawodawstwo w tym zakresie do prawnych uregulowań Unii Europejskiej. 

Ustawa o ochronie roślin reguluje następujące obszary związane pośrednio lub bezpośrednio 

ze środkami ochrony roślin: 

• ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi, zwłaszcza kwarantannowymi, w tym 

nadzór fitosanitarny nad międzynarodowym obrotem roślinami i produktami 

roślinnymi oraz kontrola zdrowotności roślin, 

• dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnych do 

stosowania w środkach ochrony roślin, 

• zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które 

mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin, 

• organizację Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. 

• Pozwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wydaje Minister 

Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, jeżeli środek: 

• zawiera substancję aktywną dopuszczoną przez Komisję Europejską do stosowania  

w środkach ochrony roślin, 

• jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego, 

• nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska,  

a w szczególności wód powierzchniowych, podskórnych i wody przeznaczonej do 

picia, 

• nie wykazuje niepożądanego działania na organizmy, które nie są zwalczane. 

• Środki ochrony roślin (z wyjątkiem organizmów żywych) dopuszczone do obrotu  

i stosowania klasyfikuje się w zakresie toksyczności oddzielnie dla ludzi, pszczół  

i organizmów wodnych (ryb, rozwielitek i glonów) jako: 

• bardzo toksyczne, 

• toksyczne, 

• szkodliwe, 

• sklasyfikowane jako pozostałe. 

 Każdy środek ochrony roślin jest scharakteryzowany przy pomocy 3 odrębnych 

określeń toksyczności: dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych. Jeśli tylko w jednym 
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przypadku (np. dla organizmów wodnych) środek został sklasyfikowany jako toksyczny lub 

bardzo toksyczny, w kwestiach dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych stosuje 

się wówczas postanowienia art. 10 Ustawy z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) [2] 

 Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być 

wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia. Szkolenia,  

o których mowa, mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne upoważnione przez 

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na siedzibę 

tych jednostek. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność prze okres 5 lat od 

dnia ukończenia szkolenia. 

Posiadacze gruntów, na których są prowadzone zabiegi ochrony roślin, są zobowiązani do 

prowadzenia ewidencji zabiegów, zawierającej: 

• nazwę rośliny, 

• powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich 

wykonywania, 

• nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki, 

• przyczyny zastosowania środków ochrony roślin. 

Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania 

zabiegu ochrony roślin. 

 Środki ochrony roślin stosuje się przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, który jest 

użyty zgodnie z przeznaczeniem i zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych, 

a także nie powoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. 

Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze mogą być wprowadzane do 

obrotu, jeżeli ich sprawność techniczna została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi 

przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora. Przepis ten 

stosuje się także do opryskiwaczy będących w eksploatacji. 

Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzone w odstępach 

czasu nie dłuższych niż 3 lata. 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się: 

• sprzętem naziemnym, jeżeli: 

- prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, 
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- miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi 

jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg 

gminnych, i co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, 

pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, 

parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód 

powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć 

wody. 

• sprzętem agrorolniczym, jeżeli: 

- jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony roślin 

oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana substancja obciążająca, 

- wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60% i prędkość wiatru nie 

przekracza 3 m/s, 

- powierzchnia upraw, na której stosuje się środek ochrony roślin, wynosi co najmniej  

5 ha i w przypadku kierunku wiatru wiejącym w stronę obiektów, o których mowa była 

wyżej, jest oddalona od tych obiektów o co najmniej 500 m. 

Odpowiedzialność za naruszenie niektórych przepisów Ustawy o ochronie roślin [3] - karze 

grzywny podlega ten, kto:  

• wprowadza, przemieszcza, hoduje lub przechowuje na terytorium RP organizmy 

szkodliwe bez pozwolenia lub dokumentu przewozowego, 

• uniemożliwia lub utrudnia Inspekcji wykonywania czynności urzędowych, 

• nie współdziała z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu czynności 

kontrolnych, 

• nie poinformuje o uwolnieniu się do środowiska organizmów kwarantannowanych, 

• wprowadza rośliny lub produkty roślinne, których wprowadzenie na terytorium RP 

jest zakazane, 

• wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siewny zawierający środki ochrony roślin 

niedopuszczone do obrotu lub zastosowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

• stosuje materiał siewny do innych celów niż siew lub sadzenie, 

• prowadzi konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin nie posiadając 

wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 

• sprzedaje środki ochrony roślin należące do bardzo toksycznych i toksycznych dla 

człowieka osobom nie posiadającym wymaganego, aktualnego zaświadczenia  

o ukończeniu szkolenia w zakresie ich stosowania, 
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• nie prowadzi ewidencji nabywców środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo 

toksycznych lub toksycznych dla człowieka, lub nie przechowuje jej przez 2 lata, 

• sprzedaje środki ochrony roślin w opakowaniach zastępczych, 

• sprzedaje środki ochrony roślin przy zastosowaniu automatów lub samoobsługi, 

w handlu okrężnym oraz osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim, 

• sprzedaje środki ochrony roślin w pomieszczeniach, w których jest prowadzona 

sprzedaż żywności lub pasz, 

• sprzedaje środki ochrony roślin w opakowaniach nie zawierających aktualnej etykiety 

– instrukcji stosowania, 

• wprowadza do obrotu opryskiwacze bez ważnego dokumentu potwierdzającego ich 

sprawność techniczną, 

• stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchyla się od 

obowiązku przeprowadzenia technicznego badania opryskiwaczy, 

• podaje informacje niezgodne z etykietą – instrukcją stosowania, 

• stosuje niedozwolone środki ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł, ujęć wody 

lub na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody, 

• nie prowadzi ewidencji wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin 

lub nie przechowuje jej przez okres 2 lat, 

• stosuje środki ochrony roślin lub uprawia rośliny wbrew zakazom, ograniczeniom lub 

warunkom określonym przez wojewodę, 

• wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin, nie mając wymaganego aktualnego 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, 

• wprowadza i stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich 

stosowania. 

 Ustawa o ochronie roślin [2] dokonuje wdrożenia m.in. Dyrektywy Wspólnot 

Europejskich [1]: 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu 

środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 230, 19.08.1991). Dyrektywa ta wraz ze związanymi 

z nią aneksami stanowi podstawowy akt prawny Unii Europejskiej w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin. Dla użytkowników szczególnie istotny jest Aneks I, który stanowi 

wykaz substancji aktywnych dopuszczonych we wszystkich państwach członkowskich do 

stosowania w postaci różnych formulacji środków ochrony roślin. [1] 

 Środki ochrony roślin, jakie mogą być stosowane w Polsce są wymienione w Rejestrze 

Środków Ochrony Roślin Dopuszczonych Do Obrotu i Stosowania, znajdującym się na 
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stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.[12] W rejestrze tym na rok 2007 

wymienia się 787 środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie 

RP wraz z [3, 13]: 

• nr zezwolenia, 

• nazwą środka ochrony roślin, 

• rodzajem środka ochrony roślin (np. fungicydy), 

• podmiotem, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do 

obrotu (nazwa, siedziba i adres), 

• zawartością, nazwą oraz producentem substancji aktywnej środka ochrony roślin, 

• zawartością substancji nie będącej substancją biologicznie czynną, 

• określeniem toksyczności dla ludzi (klasa), 

• określeniem toksyczności dla pszczół (klasa), 

• klasą toksyczności dla ryb, 

• klasą toksyczności dla rozwielitek, 

• klasą toksyczności dla glonów, 

• określeniem toksyczności dla organizmów wodnych (klasa), 

• termin ważności zezwolenia, 

• uwagami. 

 W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r.  

w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony 

roślin do obrotu i stosowania, Dz. U. 2002 Nr 24, poz. 250, z późn. zm. określono zasady 

klasyfikacji środków ochrony roślin dla ludzi, pszczół oraz organizmów wodnych. 

 Zgodnie z wymaganiami [4] etykieta środka ochrony roślin powinna zawierać: 

• imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i adres siedziby, numer 

telefonu, faksu lub adres e-mail wnioskodawcy (osoby/instytucji odpowiedzialnej za 

wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania na terenie RP), 

• nazwę handlową środka ochrony roślin, zawartość substancji biologicznie czynnych 

oraz jego formę użytkową w postaci kodu, 

• określenie rodzaju środka, jego przeznaczenie i sposób działania, 

• nazwę zwyczajową substancji biologicznie czynnej wraz z określeniem grup 

chemicznych, do których substancja należy oraz jej zawartość wyrażoną: 
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- dla środków ochrony roślin o stanie skupienia stałym, aerozoli i cieczy lotnych  

o maksymalnej temperaturze wrzenia 50ºC lub cieczy lepkich o minimalnej lepkości 

1 Pas w 20ºC – w procentach wagowych, 

- dla innych cieczy – w procentach wagowych i w gramach na litr w 20ºC, 

- dla gazów – w procentach objętościowych. 

• nazwę zwyczajową każdej substancji niebędącej substancją biologicznie czynną, która 

jest klasyfikowana jako bardzo toksyczna, toksyczna, szkodliwa lub żrąca i wchodzi 

w skład środka w stężeniu wyższym niż 0,2% - w przypadku substancji bardzo 

toksycznych i toksycznych, albo 5 % w przypadku substancji bardzo szkodliwych 

i żrących, 

• numer zezwolenia na dopuszczenie środka do obrotu i stosowania oraz datę jego 

wydania, 

• określenia toksyczności środka dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych, 

z wyłączeniem środków sklasyfikowanych jako pozostałe, 

• międzynarodowe symbole i objaśnienia, 

• międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy) (Rysunki 7,8), 

• określenie rodzaju zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska w formie 

standardowych zwrotów (zwroty „R”), 

• określenie warunków bezpiecznego postępowania ze środkami ochrony roślin 

w formie standardowych zwrotów (zwroty „S”), 

• opis objawów zatrucia i sposobów udzielania pierwszej pomocy ludziom, 

• zakres i terminy stosowania środka, jego dawki, sposób sporządzania cieczy 

użytkowej, warunki rolnicze i środowiskowe, w których środek może być stosowany, 

• określenie grupy użytkowników w przypadku, gdy środek przeznaczony jest do 

stosowania wyłącznie przez tę grupę, 

• okres karencji i prewencji, 

• wykaz roślin, które można uprawiać następczo, 

• datę produkcji środka i okres jego ważności, 

• informacje, czy środek można stosować w strefach ochrony źródeł i ujęć wody oraz na 

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów, 

• określenie warunków przechowywania środka, 

• określenie sposobu postępowania z opakowaniami, resztkami cieczy użytkowej i wodą 

po myciu sprzętu używanego do stosowania środka, 

• numery telefonów ośrodków toksykologicznych, 
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• określenie zawartości netto środka wyrażonej w gramach lub kilogramach albo 

mililitrach lub litrach, 

• numer partii środka lub inny sposób jego identyfikacji, 

• imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres siedziby, numer telefonu, faksu lub adres  

e-mail importera lub dystrybutora środka. 

• Opakowania środków ochrony roślin [4]: 

• są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ich zawartość nie wydostała się na 

zewnątrz, 

• są wykonane z materiału oraz mają zamknięcie, które nie są podatne na oddziaływanie 

zawartości opakowania oraz nie wchodzą z nim w reakcje chemiczne tworzące 

szkodliwe lub niebezpieczne związki, 
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Ryc.1. Międzynarodowe symbole i objaśnienia dla środków ochrony roślin (czarne symbole 

na pomarańczowym tle) [4] 

• są trwałe, wytrzymałe na napięcia lub naprężenia powstające w wyniku czynności 

związanych z ich przemieszczaniem oraz nie ulegają odkształceniom, mają zamknięcia 

uniemożliwiające ich otwarcie przez dzieci – w przypadku środków przeznaczonych do 

stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych o pojemności nie większej niż 3 litry,  

z wyłączeniem środków sklasyfikowanych jako pozostałe. 

 Wskazanych zostało 70 substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony 

roślin, których stosowanie jest zabronione lub które mogą, w określonych sytuacjach, mieć 

szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko oraz zakres ograniczenia 

stosowania środków zawierających te substancje. 

 W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 260, poz. 2595), ustalono dodatkowe zwroty określające warunki 

bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz ich numery, które stanowią 

uzupełnienie zwrotów „S” [5,7]: 

1. Zwroty o znaczeniu ogólnym (SP). 

Na oznakowaniu wszystkich środków ochrony roślin umieszcza się następujący zwrot, który 

uzupełnia się napisem podanym w nawiasie, jeżeli to właściwe: 

• SP 1 

Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu 

wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające  

z gospodarstw i dróg). 

2. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania. 

2.1. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania w odniesieniu do osób stosujących 

środki ochrony roślin (SPo). 

• SPo 1 
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Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę 

dużą ilością wody. 

• SPo 2 

Wyprać odzież ochronną po użyciu. 

• SPo 3 

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi. 
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• SPo 4 

Opakowanie otwierać na zewnątrz pomieszczeń i w suchych warunkach. 

• SPo 5 

Dokładnie wietrzyć pomieszczenia poddane zabiegowi/szklarnie (przez określony czas). 

Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy. 

 

 

Ryc.2. Międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy o powierzchni nie 

mniejszej niż 1 cm2) [4] 
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2.2. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania w odniesieniu do  

środowiska (SPe). 

• SPe 1 

W celu ochrony wód podziemnych i organizmów glebowych nie stosować tego ani żadnego 

innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy 

dotyczy) dłużej niż (określony czas), częściej niż (określona częstość). 

• SPe 2 

W celu ochrony wód podziemnych, organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić 

typ gleby lub warunki glebowe). 

• SPe 3 

W celu ochrony organizmów wodnych, roślin niebędących obiektem zwalczania, 

stawonogów oraz owadów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy 

ochronnej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo, 

zbiorników i cieków wodnych. 

• SPe 4 

W celu ochrony organizmów wodnych, roślin niebędących obiektem zwalczania nie stosować 

na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska,  

i w innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy. 

• SPe 5 

W celu ochrony ptaków, ssaków wolnożyjących produkt musi być całkowicie przykryty 

glebą. Należy również zapewnić całkowite jego przykrycie na końcach rzędów. 

• SPe 6 

W celu ochrony ptaków, ssaków wolnożyjących usuwać rozsypany produkt. 

• SPe 7 

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków. 

• SPe 8 

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie 

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły 

mają pożytek. Usunąć lub przykryć ule na czas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu. 

Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać chwasty przed kwitnieniem. 

Nie stosować przed (określić czas). 
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2.3. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania w odniesieniu do dobrej praktyki 

rolniczej (SPa). 

• SPa 1 

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego ani żadnego innego produktu 

zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) dłużej niż 

(określony czas), częściej niż (określona częstość). 

2.4. Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania dla rodentycydów (SPr). 

• Spr 1 

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez 

inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez 

gryzonie. 

• SPr 2 

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Wyszczególnić 

niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i właściwe 

antidotum. 

• SPr 3 

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do 

pojemników na odpady komunalne i nie wywozić na składowiska odpadów przeznaczonych 

do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

3. Kryteria doboru dodatkowych zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania  

w odniesieniu do osób stosujących środki ochrony roślin (SPo). 

• SPo 1 

Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę 

dużą ilością wody. Zwrot przypisuje się środkom ochrony roślin zawierającym składniki, 

które mogą gwałtownie reagować z wodą, takie jak cyjanki lub fosforek glinu. 

• SPo 2 

Wyprać odzież ochronną po użyciu. Zwrot jest zalecany w przypadku, gdy wymagane jest 

stosowanie odzieży ochronnej przez osoby stosujące produkt. Jest obowiązkowy dla 

wszystkich środków ochrony roślin zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne lub toksyczne. 

• SPo 3 

Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi. 

Zwrot przypisuje się środkom ochrony roślin stosowanym do fumigacji w przypadkach,  

w których użycie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych nie jest uzasadnione. 
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• SPo 4 

Opakowanie otwierać na zewnątrz pomieszczeń i w suchych warunkach. Zwrot przypisuje się 

środkom ochrony roślin zawierającym składniki, które mogą gwałtownie reagować z wodą 

lub z wilgotnym powietrzem, takie jak fosforek glinu, lub mogą spowodować samorzutny 

zapłon, takie jak alkilenobis (ditiokarbaminiany). Zwrot można przypisać także lotnym 

produktom, którym przypisano zwroty R20, R23 lub R26. W poszczególnych przypadkach 

konieczna jest ocena eksperta w celu oszacowania, czy preparat ze względu na jego 

właściwości i opakowanie może stwarzać zagrożenie dla osoby go stosującej. 

• SPo 5 

Dokładnie wietrzyć pomieszczenia poddane zabiegowi, szklarnie (przez określony czas). 

Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy. Zwrot może być przypisywany 

środkom ochrony roślin stosowanym w szklarniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach, 

takich jak magazyny. 

4. Kryteria doboru dodatkowych zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania ze 

względu na ochronę środowiska (SPe). 

• SPe 1 

W celu ochrony wód podziemnych, organizmów glebowych nie stosować tego ani żadnego 

innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy 

dotyczy) dłużej niż (określony czas), częściej niż (określona częstość). Zwrot przypisuje się 

środkom ochrony roślin, dla których ocena przeprowadzona zgodnie z jednolitymi zasadami 

wykazuje, w przypadku jednego lub kilku zastosowań wymienionych na oznakowaniu, że 

środki zaradcze zmniejszające ryzyko są niezbędne, aby uniknąć kumulacji w glebie, 

ujemnych skutków dla dżdżownic oraz innych makro- albo mikroorganizmów glebowych lub 

zanieczyszczenia wód podziemnych. 

• SPe 2 

W celu ochrony wód podziemnych, organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić 

typ gleby lub warunki glebowe). Zwrot przypisuje się jako środek zaradczy zmniejszający 

ryzyko w celu uniknięcia potencjalnego zanieczyszczenia wód podziemnych lub 

powierzchniowych w podatnych warunkach (np. związanych z rodzajem gleby, topografią lub 

w przypadku gleb zdrenowanych), jeżeli ocena przeprowadzona zgodnie z jednolitymi 

zasadami wykazuje, w przypadku jednego lub kilku zastosowań wymienionych na 

oznakowaniu, że środki zaradcze zmniejszające ryzyko są konieczne, aby uniknąć skutków, 

których nie można zaakceptować. 
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• SPe 3 

W celu ochrony organizmów wodnych, roślin nie będących obiektem zwalczania, 

stawonogów oraz owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy 

ochronnej w odległości (określona odległość) od terenów nie użytkowanych rolniczo, 

zbiorników i cieków wodnych. Zwrot ten przypisuje się w celu ochrony roślin nie będących 

obiektem zwalczania, stawonogów nie będących obiektem zwalczania lub organizmów 

wodnych, jeżeli ocena przeprowadzona zgodnie z jednolitymi zasadami wykazuje,  

w przypadku jednego lub kilku zastosowań wymienionych na oznakowaniu, że środki 

zaradcze zmniejszające ryzyko są niezbędne, aby uniknąć skutków, których nie można 

zaakceptować. 

• SPe 4 

W celu ochrony organizmów wodnych, roślin niebędących obiektem zwalczania nie stosować 

na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska,  

i w innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy. W zależności od 

sposobu stosowania środka ochrony roślin można przypisywać ten zwrot, aby zmniejszyć 

ryzyko spływania cieczy w celu ochrony organizmów wodnych albo roślin niebędących 

obiektem zwalczania. 

• SPe 5 

W celu ochrony ptaków, ssaków wolnożyjących produkt musi być całkowicie przykryty 

glebą. Należy również zapewnić całkowite jego przykrycie na końcach rzędów. Zwrot ten 

przypisuje się środkom ochrony roślin, takim jak np. granule, które muszą zostać przykryte, 

aby chronić ptaki lub ssaki wolnożyjące. 

• SPe 6 

W celu ochrony ptaków, ssaków wolnożyjących usuwać rozsypany produkt. Zwrot ten 

przypisuje się środkom ochrony roślin, takim jak np. granule, aby uniknąć spożycia przez 

ptaki lub ssaki wolnożyjące. Zwrot zalecany dla wszystkich preparatów w stanie stałym, które 

używane są w postaci nie rozcieńczonej. 

• SPe 7 

Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków. Zwrot ten przypisuje się, gdy ocena 

przeprowadzona zgodnie z jednolitymi zasadami wykazuje, w przypadku jednego lub kilku 

zastosowań wymienionych na oznakowaniu, że taki środek zaradczy jest niezbędny. 
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• SPe 8 

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie 

stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły 

mają pożytek. Usunąć lub przykryć ule na czas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu. 

Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Usuwać chwasty przed kwitnieniem. 

Nie stosować przed (określić czas). Zwrot ten przypisuje się, gdy ocena przeprowadzona 

zgodnie z jednolitymi zasadami wykazuje, w przypadku jednego lub kilku zastosowań 

wymienionych na oznakowaniu, że środki zaradcze zmniejszające ryzyko muszą być podjęte, 

aby chronić pszczoły i inne owady zapylające oraz ich potomstwo. 

5. Kryteria doboru zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania odnoszących się 

do dobrej praktyki rolniczej (SPa). 

• SPa 1 

W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego ani żadnego innego produktu 

zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) dłużej niż 

(określony czas), częściej niż (określona częstość). Zwrot przypisuje się, gdy takie 

ograniczenie jest niezbędne, aby ograniczyć ryzyko rozwoju odporności. 

6. Kryteria doboru zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania dla 

rodentycydów (SPr). 

• SPr 1 

Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez 

inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez 

gryzonie. Zwrot umieszcza się na etykiecie w sposób widoczny, aby zapewnić 

podporządkowanie się osób stosujących środki zwalczające gryzonie tak, aby możliwość 

niewłaściwego użycia była ograniczona do minimum. 

• SPr 2 

Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Wyszczególnić 

niebezpieczeństwo zatrucia (pierwotnego lub wtórnego) antykoagulantem i właściwe 

antidotum. Zwrot umieszcza się na etykiecie w sposób widoczny, tak aby przypadkowe 

zatrucie było wyłączone tak dalece, jak jest to możliwe. 

• SPr 3 

Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do 

pojemników na odpady komunalne i nie wywozić na składowiska odpadów przeznaczonych 

do unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Aby uniknąć wtórnego zatrucia zwierząt zwrot 
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przypisuje się wszystkim rodentycydom zawierającym antykoagulanty jako substancje 

aktywne.  

 Według Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów 

chemicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2440), środek ochrony roślin klasyfikuje się ze względu na 

zagrożenie stwarzane dla pszczół na podstawie oceny poziomu ryzyka wykonanej zgodnie  

z wytyczną Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) PP 3/10.  

 Zgodnie z przepisami [8] środki ochrony roślin ze względu na zagrożenie stwarzane 

dla pszczół klasyfikuje się jako: 

• bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku wysokiego ryzyka, 

• toksyczny dla pszczół w przypadku średniego ryzyka. 

 Środków ochrony roślin nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół  

w przypadku niskiego ryzyka, dodatkowo środków ochrony roślin nie klasyfikuje się ze 

względu na zagrożenie stwarzane dla pszczół, gdy narażenie pszczół na kontakt ze środkiem 

ochrony roślin jest wykluczone, tj. w przypadku: 

• zaprawiania materiału siewnego i stosowania środków doglebowo, z wyjątkiem 

środków o działaniu systemicznym, 

• stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, 

• stosowania pod osłonami, jeżeli nie są w nich wykorzystywane owady zapylające 

rośliny, 

• stosowania jako przynęty gryzoniobójcze, 

• środków stosowanych dla zabezpieczania i leczenia ran drzew. 

 Dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla ludzi lub środowiska 

stwarzanego przez środki ochrony roślin stanowią uzupełnienie zwrotów R oraz ich numery 

[6, 8]: 

• RSh1 - Działa toksycznie w kontakcie z oczami. 

• RSh2 - Może powodować nadwrażliwość na światło. 

• RSh3 - Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje 

odmrożenia. 

Kryteria przypisywania zwrotów wskazujących szczególny rodzaj zagrożenia stosowane  

w przypadku środków ochrony roślin. 

• RSh1 - Działa toksycznie w kontakcie z oczami. Zwrot ten przypisuje się wówczas, 

gdy badania działania drażniącego na oczy wykazały widoczne objawy działania układowego  



 BADANIA I ROZWÓJ  

 

(np. związane z inhibicją cholinoesterazy) lub zaobserwowano padnięcia zwierząt badanych, 

które są prawdopodobnie związane z wchłanianiem substancji aktywnej przez błony śluzowe 

oka. Zwrot ten stosuje się również wtedy, gdy istnieje dowód działania układowego u ludzi  

w wyniku kontaktu z oczami. W takich przypadkach należy także określić właściwe środki 

ochrony oczu. 

• RSh2 - Może powodować nadwrażliwość na światło. Zwrot ten przypisuje się 

wówczas, gdy istnieje wyraźny dowód pochodzący z badań doświadczalnych lub  

z udokumentowanego narażenia ludzi, że produkty wywołują nadwrażliwość na światło. 

Zwrot ten stosuje się także w przypadku produktów zawierających substancję aktywną lub 

składnik, które wywołują nadwrażliwość na światło u ludzi, jeżeli produkt zawiera składnik 

foto-uczulający w stężeniu 1% wagowy lub większym. W takich przypadkach należy także 

określić właściwe środki ochrony indywidualnej. 

• RSh3 - Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje 

odmrożenia. Zwrot ten przypisuje się środkom ochrony roślin w postaci skroplonego gazu 

(np. preparatom zawierającym bromek metylu). W takich przypadkach należy także określić 

właściwe środki ochrony indywidualnej. Zwrotu nie stosuje się, jeżeli zastosowano zwrot R34 

lub R35. 

Podsumowanie 

 Powyżej omówione zagadnienia dotyczące wymagań stawianych środkom ochrony 

roślin między innymi w zakresie wprowadzenia do stosowania i obrotu na terenie RP na 

podstawie obowiązujących przepisów, to kolejny krok do znalezienia koncepcji zasad 

postępowania ze środkami ochrony roślin podczas prowadzenia działań ratowniczych. 
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