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Bioróżnorodność 
– woda źródłem wszelkiego życia



Bezcenna woda
Rolnictwo czerpie  
swój potencjał  
produkcyjny z wody

Bez czystej, zdrowej wody, stanowiącej podstawę 
egzystencji człowieka, nie ma rolnictwa i produkcji 
żywności. Średnio 33% wody wykorzystywanej 
na potrzeby gospodarki przeznaczane jest do celów 
rolniczych, a w niektórych rejonach, na przykład 
w województwie lubelskim, jest to nawet 45%. 

Rzeki i jeziora, zasilane między innymi przez wody 
spływające z pól, są podstawowym źródłem wody pitnej 
oraz siedliskiem przebogatej flory i fauny. Powinnością 
obecnych pokoleń jest ochrona tego cennego dziedzictwa 
naturalnego.

Co żyje w wodzie? 
Środowisko wodne śródpolnych stawów i rowów melioracyjnych oraz strumieni, 
rzek i jezior w otoczeniu pól uprawnych to złożony, tętniący życiem ekosystem.  
To kocioł bezcennej bioróżnorodności obfitujący w rozmaite organizmy roślinne  
i zwierzęce – glony, fitoplankton (sinice, zielenice, okrzemki), zooplankton 
(pierwotniaki, skorupiaki, wrotki), stawonogi (owady, pajęczaki, skorupiaki)  
i kręgowce (ryby, płazy, gady). Stanowi jednocześnie miejsce żerowania licznych 
gatunków ptaków i ssaków.



Pożyteczne  
organizmy wodne

Rozwielitki (dafnie) świetnie filtrują wodę, ponieważ odżywiają 
się glonami i bakteriami bardzo skutecznie kontrolując ich 
rozwój. 

Niektóre owady (larwy widelnic, chruściki, pluskwiaki 
i chrząszcze wodne) oraz skorupiaki (kiełże, ośliczki) zjadają 
martwe szczątki roślin, zwierząt i ich odchody. Same zaś są 
doskonałym pokarmem dla ryb, żab i ptaków. Ich utrata na 
skutek działania środków ochrony roślin powoduje wzrost 
zanieczyszczenia biologicznego zbiorników wodnych i ich 
mętnienie, co z kolei może prowadzić do spowolnienia 
rozkładu środków i wzrostu ich stężenia w wodzie.

Ptaki, owady zapylające czy ważki zjadające mszyce 
i przędziorki, czyli sprzymierzeńcy człowieka w ochronie 
roślin, prowadzą życie nierozerwalnie związane z wodą.  
Jej czystość ma dla nich znaczenie egzystencjalne.

Ryby, żaby i ptaki oraz niektóre owady i skorupiaki 
zjadające larwy są sprzymierzeńcami człowieka w walce 
ze szkodliwymi muchówkami. 



Duże rozcieńczenie środków ochrony roślin w wodzie, 
szczególnie tych trwałych, nie eliminuje negatywnego ich 
oddziaływania na ekosystem. Nawet jeśli stężenie substancji 
jest zbyt niskie, aby bezpośrednio zaszkodzić organizmom 
żywym, to nie oznacza to braku problemu. Jest to raczej 
jego początek. 

Obecność środków ochrony roślin w środowisku wodnym 
ma szczególne znaczenie dlatego, że woda jest ogniwem 
łączącym wszystkie żyjące organizmy. 

Wiele trwałych substancji, trudno rozpuszczalnych w wodzie, 
może kumulować się w organizmach żywych docierając na 
szczyt łańcucha pokarmowego, czyli do drapieżników  
i do człowieka. 

Zanieczyszczenie wód może prowadzić do wzrostu 
liczby owadów z rzędu muchówek, a wśród nich 
szczególnie uciążliwych dla człowieka komarów 
lub meszek. 

Co się dzieje ze środkami 
ochrony roślin w wodzie?

Chemiczna ochrona roślin wiąże się z emisją do 
środowiska substancji, które bezpośrednio lub poprzez 
glebę mogą trafiać do wód powierzchniowych  
i podziemnych. 

Zanieczyszczenie wód środkami ochrony roślin, 
działającymi na szkodę organizmów wodnych, 
pozbawia sił witalnych zależne od wody środowisko.

Szkodliwy wpływ obcych substancji na środowisko 
wodne polega głównie na zakłóceniu równowagi 
biologicznej przez ograniczanie rozwoju gatunków 
bardziej wrażliwych.



Niezawodne, lecz kruche  
siły obronne natury

Podstawowym procesem samooczyszczania wód jest 
biodegradacja. Za sprawą mikroorganizmów wodnych związki 
organiczne (w tym środki ochrony roślin) ulegają rozkładowi.

Przekroczenie granicy stężenia krytycznego dla życia 
tych organizmów hamuje biodegradację i pozbawia wodę 
mechanizmów samooczyszczania.  

Zanieczyszczenie i uszczuplenie zasobów wody osłabia naturalne 
mechanizmy samooczyszczania ekosystemów.

Aby zachować naturalną bioróżnorodność, utrzymać równowagę 
i pozwolić naturze na samooczyszczanie i kontrolowanie liczby 
niepożądanych organizmów, należy chronić organizmy wrażliwe 
przed środkami ochrony roślin.

Wbrew temu, co się sądzi, naturalne filtrowanie wody 
przesiąkającej przez glebę nie chroni wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniami chemicznymi. 

Brak światła, niska temperatura, mała zawartość tlenu i ubogie 
życie biologiczne w warstwach wód podziemnych powodują,  
że rozkład związków chemicznych jest w nich bardzo powolny.

Substancje, które z wodą spływają do rzek, trwają w nich zwykle 
około dwóch tygodni, lecz jeśli trafiają do podziemnego zbiornika, 
pozostają tam przez tysiące lat.

Mieszkańcy Europy korzystający ze studni 
głębinowych piją dzisiaj wodę, która spadła 
w postaci deszczu w ostatnim okresie 
lodowcowym.

Biodegradacja ma miejsce tylko wtedy, gdy stężenie 
środków ochrony roślin w wodzie jest na tyle małe, 
że nie blokuje aktywności mikroorganizmów. 



Chroniąc wodę, chronimy 
uprawy i własne interesy

Stężenia środków ochrony roślin w wodach powierzchniowych 
w rejonach intensywnego rolnictwa mają tendencję wzrostową. 
Przy rosnącym zapotrzebowaniu na wodę przedmiotem 
szczególnej troski powinna być dbałość o zachowanie jej jakości 
z myślą o wszystkich użytkownikach. 

Oznacza to dbałość o wykorzystywane w gospodarstwie glebę, 
wodę i powietrze, oraz zachowanie tych wrażliwych zasobów 
w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.

Zaniechania w kwestii ochrony wód mogą 
skutkować bardzo niekorzystnymi dla rolników 
decyzjami politycznymi. 

Będą one polegały na zaostrzaniu restrykcji 
związanych ze stosowaniem środków ochrony 
roślin lub wręcz wykreślaniu kolejnych substancji 
czynnych z listy dopuszczonych do stosowania. 

Takie ograniczenie dostępu do środków ochrony 
roślin może prowadzić do istotnego zmniejszenia 
konkurencyjności i tym samym mniejszej 
opłacalności produkcji rolniczej. 

Rolnictwo potrzebuje coraz więcej wody, lecz jednocześnie 
intensyfikacja produkcji oraz stosowanie środków ochrony 
roślin i nawozów przyczynia się do obniżenia jej jakości 
i ograniczenia zasobów. 

Dlatego tak ważne są działania na rzecz rozwoju rolnictwa 
zrównoważonego. Jego celem jest zagwarantowanie 
rolnikowi godziwego zysku i zapewnienie długotrwałego 
rozwoju produkcji rolnej w oparciu o poszanowanie 
wszelkich zasobów środowiska naturalnego.



Ich udział szacowany jest na 60–90% całkowitych 
zanieczyszczeń pestycydowych w wodach. Powstają głównie 
na skutek nieprawidłowego postępowania ze środkami ochrony 
roślin, niezgodnego z zapisami etykiety oraz dobrą praktyką 
rolniczą. Dotyczy to wszystkich etapów prac związanych 
z chemiczną ochroną upraw. 

Wielokrotnie powtarzane czynności ze stężonymi 
preparatami powodują, że nawet niewielkie ich 
wycieki prowadzą do kumulacji substancji w glebie.

Źródła zagrożeń

Typowe czynniki krytyczne powstawania 
zanieczyszczeń miejscowych:

Stąd przesiąkają one do wód podziemnych lub są wymywane  
do powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych.

•	 transport	stężonych	i	rozcieńczonych	środków

•	 przechowywanie	i	przeładunek

•	 sporządzanie	cieczy	użytkowej

•	 napełnianie	opryskiwaczy

•	mycie	sprzętu	ochrony	roślin

•	 zagospodarowanie	ciekłych	pozostałości	po	zabiegach

•	 składowanie	opróżnionych	opakowań

Skażenia miejscowe są podstawowym źródłem 
zanieczyszczenia wód przez środki ochrony roślin.

Zanieczyszczenia miejscowe są łatwe do uniknięcia. 
 

Wymaga to znajomości 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 
zagospodarowanie pozostałości po zabiegach.



Zanieczyszczenia obszarowe stanowią drugie co do ważności, 
choć trudniejsze do opanowania, źródło zanieczyszczenia wód. 

Zanieczyszczenia 
obszarowe

Spływ powierzchniowy
Ryzyko spływu powierzchniowego powstaje już w przypadku 
ledwo zauważalnego nachylenia wynoszącego 2%.  
Ryzyko spływu jest szczególnie duże na glebach trudno 
przyjmujących wodę opadową, tzn. słabo nasiąkliwych, 
zasklepionych, bez okrywy roślinnej i z płytko występującą 
warstwą nieprzepuszczalną. Jest ono również większe na 
polach o ukształtowaniu sprzyjającym tworzeniu się skupionych 
strumieni wody po obfitym deszczu, tzw. dolinek spływu. 

Skutki spływu powierzchniowego można zredukować 
poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne oraz 
tworzenie struktur powstrzymujących przemieszczanie 
się wody na polach.

Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami obszarowymi 
można skutecznie minimalizować. W celu ograniczenia 
znoszenia zabiegi należy wykonywać w sprzyjających 
warunkach pogodowych (słaby wiatr, umiarkowana 
temperatura i duża wilgotność powietrza), przy użyciu 
precyzyjnej techniki ochrony i niskoznoszeniowych rozpylaczy.

Zanieczyszczenia te związane są z zabiegiem 
opryskiwania i w dużym stopniu zależą od 
panujących w jego momencie warunków pogodowych 
i środowiskowych, które trudno kontrolować. 

Środki ochrony roślin przemieszczają się poza obszar ich 
stosowania w wyniku znoszenia kropel cieczy użytkowej przez 
wiatr, a po zabiegu na skutek spływu powierzchniowego, 
powodowanego opadami deszczu. 



•	 Bezpieczne	przewożenie	środków	ochrony	
z	miejsca	zakupu	do	gospodarstwa	oraz	
transportowanie	cieczy	użytkowej	na	pole	
w	szczelnym	opryskiwaczu.

Środki stwarzające zagrożenie dla środowiska  
wodnego oznaczone są działającym na wyobraźnię, intuicyjnie 
odczytywanym piktogramem. Należy je stosować ze szczególną 
rozwagą. Często ich użycie łączy się z koniecznością zachowania 
strefy buforowej w odniesieniu do cieków i zbiorników wodnych. 

Opakowania po tych środkach należy traktować jako odpad 
niebezpieczny, więc po gruntownym opłukaniu trzeba je zwrócić 
sprzedawcy środków. Stosowne informacje znajdują się  
na etykietach. 

Zapobieganie miejscowym zanieczyszczeniom wody polega na odpowiedzialnym, 
zgodnym z przepisami i dobrą praktyką postępowaniu ze środkami ochrony roślin 
w czasie czynności przed- i pozabiegowych.

Zanieczyszczenia 
miejscowe

Podstawowe zasady zapobiegania miejscowym zanieczyszczeniom wody:

Zapobieganie 
zanieczyszczeniu wody 

•	 Przechowywanie	środków	ochrony	
w	odległości	nie	mniejszej	niż	20	m	od	
studni	oraz	zbiorników	i	cieków	wodnych,	
w	przeznaczonym	do	tego	zamykanym	
pomieszczeniu	(lub	specjalnej	szafie)	
z	nieprzepuszczalną	podłogą.

•	 Sporządzanie	cieczy	użytkowej	na	
utwardzonej	i	nieprzepuszczalnej	
powierzchni	w	odległości	nie	mniejszej		
niż	20	m	od	studni	oraz	zbiorników		
i	cieków	wodnych.

•	 Wypryskanie	uprzednio	rozcieńczonych	
resztek	cieczy	użytkowej	i	zanieczyszczonej	
wody	po	płukaniu	instalacji	cieczowej	
opryskiwacza	na	polu,	gdzie	zastosowany	
był	środek	ochrony	roślin.	

•	 Zewnętrzne	mycie	opryskiwacza	na	
utwardzonej	i	nieprzepuszczalnej	powierzchni	
umożliwiającej	zbieranie	zanieczyszczonej	
wody,	w	miejscu	odległym	co	najmniej	o	30	m	
od	studni	oraz	zbiorników	i	cieków	wodnych.	

•	 Bezpieczne	zagospodarowanie	
pozostałości	płynnych	po	napełnianiu	
i	myciu	opryskiwacza	poprzez	
neutralizację	z	użyciem	stanowiska	
bioremediacyjnego.	

•	 Zwrot	opłukanych	
opakowań	po	środkach	
ochrony	roślin	do	
miejsca	ich	zakupu.



Zapobieganie obszarowym zanieczyszczeniom wody polega 
na ograniczaniu ilości stosowanych środków ochrony roślin 
oraz zapobieganiu ich przemieszczaniu się poza pole 
i przedostawaniu się do wód. W grę wchodzą następujące 
działania: 

Zapobieganie spływowi powierzchniowemu:

Zatrzymywanie wody w sztucznie stworzonych stawach.

Zatrzymywanie wody w glebie dzięki poprawie jej struktury, 
zmniejszenie zwięzłości i zwiększenie przesiąkliwości poprzez:

•	 Zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie

•	 Uprawę poplonów o głębokim systemie korzeniowym

•	 Ograniczenie orki lub orkę konturową

•	 Likwidację zaskorupienia gleby

•	 Pozostawienie grudkowej struktury powierzchni pola

•	 Ograniczenie skutków pracy ciężkich maszyn

Zanieczyszczenia 
obszarowe

Spowolnienie lub rozproszenie spływu wody poprzez: 

•	Pozostawienie resztek żniwnych na polu

•	Unikanie tworzenia trwałych kolein po kołach ciągnika

•	Stworzenie zadarnionych stref buforowych 

Odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin,  
tzn. wstrzymanie zabiegów:

•	Przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu

•	Na glebę zamarzniętą lub nasyconą wodą



Zapobieganie znoszeniu:

Wykonywanie zabiegów w optymalnych lub przynajmniej 
sprzyjających warunkach pogodowych, a więc przy 
prędkości wiatru nie większej niż 2,5 m/s (przepisowy limit 
wynosi 4 m/s), gdy temperatura powietrza jest dodatnia i nie 
przekracza 25ºC, a jego wilgotność wynosi co najmniej 40%.

Dobór rozpylaczy odpowiednio do warunków pogodowych 
(grubokroplistych w warunkach wietrznych i drobnokroplistych 
przy słabym wietrze) oraz techniki ochrony ukierunkowanej na 
opryskiwane obiekty (np. rzędy upraw).

Odpowiednia regulacja parametrów pracy opryskiwacza 
poprzez jego staranną kalibrację.

Przestrzeganie wyznaczonych i zapisanych w etykiecie  
środka ochrony roślin stref buforowych.

Neutralizacja pozostałości  
po ochronie roślin

Bioremediacja

Rozkład środków ochrony roślin poprzez mikroorganizmy 
można zintensyfikować poprzez stymulację rozwoju najbardziej 
pożądanych organizmów oraz kontrolować jego przebieg 
w ograniczonej przestrzeni, czyli wykorzystać go na własny 
użytek do neutralizacji zanieczyszczeń. Nazywa się to 
bioremediacją.

Bioremediacja jest bezpieczną, kompleksową, praktyczną 
i prawnie dopuszczoną metodą zagospodarowania wody 
zanieczyszczonej środkami ochrony roślin, np. po myciu 
opryskiwacza. Wdrożenie jej w gospodarstwie w znacznej  
mierze ogranicza ryzyko zanieczyszczenia wód.



Phytobac®

dopływ cieczy z miejsca  
mycia opryskiwacza

zawory

pompa

zbiornik 
na nadmiar cieczy

zraszanie

mikroorganizmy 
 rozkładające pozostałości  

środków ochrony  
roślin

szczelny zbiornik  
wypełniony substratem

parowanie

osłona przed deszczem

Phytobac jest przykładem stanowiska bioremediacyjnego,  
które można wykonać we własnym zakresie. Przyśpieszony  
proces biodegradacji substancji chemicznych zachodzi  
w substracie (złożu biologicznym) o składzie objętościowym: 

•	 30% rozdrobnionej słomy (zamiast niej można użyć 
zrębków drewnianych, rozdrobnionych gałęzi itp.),

•	 70% gleby (koniecznie wziętej z pola uprawnego  
lub sadu). 

Znajduje się on w otwartym zbiorniku (lub kilku połączonych 
zbiornikach), uniemożliwiającym przedostanie się odcieków na 
zewnątrz. Nadmiar cieczy ze stanowiska mycia opryskiwacza 
lub z substratu spływa do zbiornika. Stamtąd ciecz ponownie 
rozprowadzana jest na powierzchnię złoża. Sukcesywne zwilżanie 
substratu płynnymi pozostałościami sprawia, że woda szybko 
odparowuje z jego powierzchni, a środki ochrony roślin efektywnie 
rozkładają się w jego profilu.



www.agro.bayer.com.plBayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa 
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Więcej	informacji:	www.grunttobezpieczenstwo.pl

Tekst: Grzegorz Doruchowski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Szafki, półki i podłoga w magazynie 
powinny być wykonane z materiałów 
nienasiąkliwych, umożliwiających szybkie 
usunięcie rozlanej cieczy.

W przechowywaniu i transporcie prepa-
ratów miej zawsze dostępny materiał 
absorbcyjny (trociny, wermikulit, perlit itp.) 
do zebrania ewentualnych wycieków. 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Napełnianie i mycie opryskiwacza  
wykonuj w wyznaczonym miejscu,  
na podłożu izolowanym od gleby.

Opakowania po środkach ochrony roślin 
przepłucz 3-krotnie, popłuczyny wlej 
do opryskiwacza, opakowanie  
przedziuraw i oddaj do punktu zakupu  
lub firmy Remondis.

By chronić czystość wód, wyeliminuj 
skażenia punktowe, z których pochodzi 
ponad 2/3 zanieczyszczeń środkami 
ochrony roślin.

Rozładunek chemikaliów wykonuj tam, 
gdzie rozlany preparat możesz łatwo 
zebrać i gdzie nie wsiąknie w podłoże. 
Środki ochrony roślin przechowuj  
w zamykanym magazynie.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Wyłączaj opryskiwacz na uwrociach, 
w pobliżu studzienek, kanałów i zbiorników 
wodnych, zachowując odpowiednie strefy 
buforowe. Nie opryskuj przy wietrze więk-
szym niż 4 m/s, by uniknąć znoszenia.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
Popłuczyny z mycia opryskiwacza wypry-
skaj na pole lub skorzystaj z instalacji typu 
Phytobac do likwidacji skażonej wody. 


