
Praktyczne porady, jak chronić wodę w rolnictwie

Dbaj o bezpieczeństwo
swoje i środowiska
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Woda jest kluczowym zasobem naturalnym i dlatego 
wszyscy jesteśmy zobowiązani ją chronić. Europa ma 
jedne z najbardziej restrykcyjnych na świecie praw 
dotyczących ochrony wody (Ramowa Dyrektywa 
Wodna UE: 2000/60/EC).

W UE ustalono bardzo niskie limity dla obecności środ-
ków ochrony roślin (ŚOR) w wodzie pitnej i gruntowej 
(0,1 μg/L, co odpowiada 1 m kw. na milion ha). Wartość 
ta nie jest oparta na danych dotyczących zdrowia, ale 
jest wyrazem politycznej woli, aby zawartość metaboli-
tów ŚOR w wodzie była bliska zeru.

Rosnący nacisk ze strony ustawodawców oraz spo-
łeczeństwa na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia 
ŚOR wody prowadzi do większego i bardziej restryk-
cyjnego monitoringu zasobów wodnych. Dlatego też 
dobra praktyka rolnicza jest niezbędna, aby zapobiec 
zakazywaniu używania kolejnych środków ochrony 
roślin z powodów związanych z zanieczyszczaniem 
wody. Wyeliminowanie wielu produktów z rynku może 
coraz bardziej ograniczać skuteczną obronę przed wy-
kształcającą się odpornością patogenów i podnieść 
koszty produkcji, co nie jest w interesie produktywnego  
i zrównoważonego rolnictwa.

Dlaczego ochrona wody jest taka ważna?

Jak środki ochrony roślin mogą dostać się do wody?

Punktowe źródła zanieczyszczeń Rozproszone źródła zanieczyszczeń

Konieczne jest ulepsze-
nie sposobu, w jaki stosujemy środki 
ochrony roślin. Niepowodzenie w tym  

zakresie może prowadzić do jeszcze ostrzej-
szych restrykcji i dalszego eliminowania kolejnych 
substancji czynnych z rynku, co może odbić się na 

jakości i opłacalności produkcji.

Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie mogą docierać do zbiorników wodnych różnymi drogami – od rozlanej cieczy 
w gospodarstwie po spływanie czy zmywanie z pola po zabiegu. Celem niniejszej broszury jest uświadomienie odbiorcom,  
w jaki sposób ŚOR dostają się do wody i jak można temu zapobiegać. Ochrona wody w rolnictwie pomoże nam wszystkim: 
producentom wody pitnej, rolnikom, naturze i ogólnie: społeczeństwu.
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Punktowe źródła zanieczyczeń
Rozproszone źródła  
zanieczyczeń

Transport i przechowywanie ŚOR
Zaplanuj transport 

 ¡ Skorzystaj z usług transportowych swojego dostawcy
 ¡ Załadunek przeprowadzaj w wyznaczonym miejscu
 ¡ Na wypadek wycieku miej pod ręką materiały  
wchłaniające (wióry, trociny, żwirek)

Przechowuj ŚOR w zamykanym i oznaczonym miejscu 
(np. takim, gdzie można  zgromadzić wycieki)

Planowanie stosowania ŚOR 
Produkty

 ¡ Dokładnie przeczytaj etykiety produktów i przestrzegaj 
zawartych w nich instrukcji i zaleceń

 ¡ Unikaj nadwyżek cieczy roboczej, obliczając jej  
dokładną ilość potrzebną do zabiegu

Sprzęt

 ¡ Skalibruj poprawnie opryskiwacz i upewnij się,  
że podlega on corocznemu przeglądowi technicznemu

 ¡ Sprawdź szczelność opryskiwacza. Upewnij się,  
że dysze nie przeciekają i działają prawidłowo

Droga na pole

 ¡ Wyłącz pompy podczas drogi

Napełnianie opryskiwacza
Woda

 ¡ Upewnij się, że źródło wody i ciecz robocza nie mają 
ze sobą kontaktu. Użyj pośredniego pojemnika  
i dwukrotnie sprawdź szczelność zaworów.

 ¡ Wykorzystaj automatyczny zawór do precyzyjnego 
wypełnienia opryskiwacza

 ¡ Nigdy nie pozastawiaj opryskiwacza podczas  
napełniania bez nadzoru

Napełnianie wymaga ostrożności, aby uniknąć  
rozlania i przepełnienia

 ¡ Napełnianie opryskiwacza koncentratem środka 
ochrony roślin niesie znaczne ryzyko skażenia wody

 ¡ Napełnianie na wybetonowanym podłożu  
w gospodarstwie może skutkować zmywaniem/ 
spływaniem ŚOR do melioracji i cieków wodnych

Napełnianie w gospodarstwie 

 ¡ Napełniaj na obszarze, gdzie rozlana ciecz robocza 
może być zebrana i unieszkodliwiona np. przez biofiltr

 ¡ Miej pod ręką łatwo wchałaniające materiały  
umożliwiające szybkie usunięcie rozlanych resztek

Napełnianie na polu

 ¡ Upewnij się, że miejsce napełniania jest co najmniej 10 m 
od wszelkich rowów i cieków lub zbiorników wodnych

 ¡ Zmieniaj miejsce, gdzie napełniasz opryskiwacz

Podczas zabiegu
Zapobiegaj bezpośredniemu skażeniu

 ¡ Opryskuj tylko w ruchu
 ¡ Wyłącz opryskiwacz podczas zawracania na drodze
 ¡ Unikaj opryskiwania rowów i zbiorników wodnych

Zapobiegaj znoszeniu cieczy

 ¡ Unikaj opryskiwania pasów ochronnych
 ¡ Używaj odpowiednich dysz zgodnie z etykietą produktu 
i uprawą. Jeśli to możliwe, używaj dysz redukujących 
znoszenie

Zapobiegaj zmywaniu/spływaniu

 ¡ Nie opryskuj, kiedy jest ryzyko zmycia cieczy z powierzchni
 ¡ Nie opryskuj na zmarzniętą lub nasiąkniętą wodą glebę
 ¡ Początek pola opryskuj na końcu, aby uniknąć ponow-
nego przejazdu przez opryskany wcześniej fragment

Znoszenie cieczy roboczej
Dlaczego to może być problem?

Podczas zabiegu ciecz robocza może być znoszona przez 
wiatr do pobliskich zbiorników wodnych i innych wrażli-
wych obszarów. To może prowadzić do krótkotrwałego, ale 
wysokiego stężenia zanieczyszczeń.

Co możemy zrobić?

 ¡ Używaj dysz redukujących znoszenie, zwłaszcza na 
początku i obrzeżach pola

 ¡ Dostosuj opryskiwacz: zmniejsz wysokość wysięgnika 
i zmniejsz prędkość ciągnika

 ¡ Zachowuj minimalną odległość 5 m między opryski-
wanym polem a zbiornikami wodnymi (przestrzegaj 
regulacji prawnych oraz zaleceń producenta ŚOR  
w tym zakresie)

 ¡ Jeśli pasy ochronne są za małe, wprowadź żywopłoty 
/ szpalery roślin

Główne wyzwania

 ¡ Unikaj oprysku drobnokroplistego
 ¡ Nie opryskuj na wietrze
 ¡ Zachowuj możliwie małą odległość między dyszami  
a celem 

Czyszczenie
Wewnątrz

 ¡ Użyj dysz do czyszczenia wnętrza, aby zwiększyć jego 
skuteczność

 ¡ Rozcieńcz pozostałości wodą i wypryskaj je na począt-
ku pola, gdzie zaczynałeś zabieg

 ¡ Rozcieńcz pozostałości jeszcze co najmniej dwa razy  
i wypryskaj je ponownie

Z zewnątrz

 ¡ Użyj lancy do czyszczenia sprzętu na polu
 ¡ Jeśli czyścisz opryskiwacz w gospodarstwie, wybierz 
miejsce, gdzie skażona woda może być zebrana i nie 
trafi do kanalizacji 

Pozostałości i odpady
Pozbywanie się pustych opakowań

 ¡ Przestrzegaj zaleceń z etykiety produktu lub  
oficjalnych zarządzeń odpowiednich władz

 ¡ Korzystaj z usług autoryzowanych firm recyklingowych
 ¡ NIGDY nie pal ani nie zakopuj opakowań po środkach 
ochrony roślin

Czy wiedziałeś, że…
…w Europie zwykle od 50 do 90% zanieczyszczeń ŚOR  
w wodzie pochodzi ze źródeł punktowych?

…można zapobiec ok. 60 do 90% skażeniu pestycydami  
w gospodarstwie poprzez czyszczenie opryskiwaczy na polu?

Chroń wodę: unikaj zanieczyszczeń ze źródeł punktowych!

  Zoptymalizuj profil opryskiwacza

  Zmniejsz wysokość belki polowej
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Zmywanie / spływanie
Dlaczego to może być problem?

Po zabiegu ŚOR mogą spływać z pola razem z wodą albo 
przez zerodowane fragmenty gleby i dotrzeć do zbiorników 
wodnych, prowadząc do krótko lub średniotrwałego dość 
wysokiego stężenia zanieczyszczeń

Co możemy zrobić?

 ¡ Zastosuj odpowiednie metody uprawy, aby zwiększyć 
wnikanie wody do gleby

 ¡ Rozbijaj zaskorupioną glebę

 ¡ Na zboczu uprawiaj rośliny różną metodą (rzędowa, 
pasowa itp.)

 ¡ Na długich zboczach: przełamuj je w poprzek,  
wprowadzając pasy buforowe porośnięte trawą

 ¡ Wprowadź żywopłoty/szpalery roślin w krytycznych 
miejscach (zwłaszcza jeśli istnieje też ryzyko znoszenia  
i zaniku bioróżnorodności)

 ¡ Wprowadź pasy ochronne porośnięte roślinnością 
wzdłuż cieków/zbiorników wodnych i na krańcach 
(wchłaniają spływającą wodę, przełamują długie stoki, 
chronią drogi i inne potencjalne miejsca spływu wody

Główne wyzwania

 ¡ Zwiększyć wchłanianie wody na polu i w strefach 
ochronnych

 ¡ Zapobiegać prostemu spływowi wody

 ¡ Zatrzymać jak najwięcej spływającej wody, zanim  
dotrze do zbiornika wodnego

Melioracja
Dlaczego to może być problem?

Po zabiegu ŚOR mogą dostać się z pola do melioracji, 
a następnie drenażami do wód powierzchniowych, prowa-
dząc do krótko lub średniotrwałego stężenia zanieczysz-
czeń w zbiornikach wodnych.

Co możemy zrobić?

 ¡ Unikaj zabiegów krótko przed (>48 h) silnym  
deszczem przez cały rok

 ¡ Unikaj zabiegów jakimikolwiek ŚOR na wyschniętą  
i popękaną glebę

 ¡ Unikaj zabiegów środkami ochrony roślin, kiedy  
drenaże odprowadzają dużo wody

 ¡ Jeśli to możliwe, zbieraj wodę z melioracji w sztucz-
nych zbiornikach porośniętych roślinnością 

Przenikanie
Dlaczego to może być problem?

Po zabiegu niektóre ŚOR mogą przenikać w dół do podgle-
bia, a następnie do wód gruntowych. Może to skutkować 
niskim, ale długotrwałym stężeniem zanieczyszczeń. Cza-
sem może też przekraczać limity ustanowione dla wody 
pitnej w UE.

Co możemy zrobić?

 ¡ Unikaj zabiegów wskazanymi ŚOR na podatnych 
obszarach, czyli:

 ¡ Glebach o niskiej zawartości węgla organicznego

 ¡ Płytkich glebach na obszarach krasowych (np. rędziny)

 ¡ Glebach z wodami gruntowymi na małej głębokości 

 ¡ Obszarach z piaszczystymi glebami i wysokim 
współczynnikiem rocznej wymiany wód gruntowych 
(obfite opady zimą) oraz w okresie silnego zasilania 
wód gruntowych (późna jesień do wczesnej wiosny)

Obecność metazachloru w zasobach wód powierzchniowych jest monitorowana w ramach standardowych działań w krajach 
członkowskich UE. Wartości limitów dla wód powierzchniowych jest ustalana na bazie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prze-
kroczenia limitów mogą skutkować regionalnymi restrykcjami w zakresie stosowania metazachloru. Chociaż wymagane progi 
wartości dla metabolitów ŚOR w wodach gruntowych zwykle nie są przekraczane przez metabolity metazachloru, niektóre kraje 
już wprowadziły bardziej restrykcyjne limity dla wody pitnej i gruntowej lub stosują ogólne limity zawartości pozostałości ŚOR  
w wodzie używanej do produkcji wody pitnej.

W dłuższej perspektywie przekraczanie dopuszczalnych progów zawartości metabolitów w wodzie może być przeszkodą  
w odnawianiu rejestracji metazachloru na niektórych kluczowych rynkach w UE.

W związku z powyższym, BASF oraz ADAMA zaleca wdrożenie programu dobrego zarządzania stosowania produktów  
zawierających metazachlor, aby zapewnić zrównoważone stosowanie tej substancji aktywnej w rolnictwie. Określa on właściwe  
i niezbędne kroki, aby zapobiec lub zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia wody metazachlorem i jego metabolitami.

Zasady ochrony wód gruntowych przy stosowaniu MTZ:

 ¡ 15.04–01.08: maksymalna dawka 1000 g/ha w okresie 3 lat dla wszystkich upraw
 ¡ 01.08–14.04: maksymalna dawka 750 g/ha w okresie 3 lat dla wszystkich upraw

Zmniejszenie dawki skutecznie obniża ilość substancji czynnej / metabolitów mogących przenikać do wód gruntowych  

lub być zmywanymi do wód powierzchniowych.

Wyższe prawdopodobieństwo przenikania metabolitów do wód gruntowych istnieje szczególnie jesienią, kiedy zaczyna się okres 

uzupełniania wód gruntowych, a biodegradacja substancji czynnych zwalnia z powodu niższych temperatur.

Dobra Praktyka Rolnicza  
na przykładzie stosowania metazachloru

1 stycznia 15 kwietnia

Czasowy model stosowania produktów zawierających metazachlor

1 sierpnia 31 grudnia

maks. 750 g/ha maks. 750 g/ha

Pas ochronny porośnięty zielenią

Uprawa pasowa

Staw retencyjny

EU Life Project ArtWET (LIFE 06 ENV/F/000133): www.artwet.fr

Plan zapobiegania spływowi powierzchniowemu (przykład)
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Bez orki

Bez orki

maks. 1000 g/ha
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Bądź strażnikiem czystości wody: 
Sprawdź swoją wiedzę!
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1 Czy sprawdziłeś prognozę pogody? 9
Czy na obrzeżu Twojego pola jest pas 
ochronny o szerokości co najmniej 5 m 
od wody?

17 Czy masz pod ręką materiały do  
usuwania rozlanej cieczy roboczej?

2
Czy początek pola opryskałeś na 
końcu, aby uniknąć przejazdu przez  
już opryskany obszar?

10
Czy sprawdziłeś przed zabiegiem, czy 
drenaże odprowadzają aktualnie dużo 
wody?

18
Czy przeprowadziłeś analizę pola pod 
kątem spływania/zmywania  
i przenikania pestycydów do wody?

3
Czy siejesz rzędowo w poprzek stoku, 
aby zminimalizować ryzyko erozji 
gleby?

11 Czy stosujesz system bezorkowy,  
aby zapobiec erozji gleby? 19

Czy przechowujesz środki ochrony 
roślin w oznaczonym i bezpiecznym 
miejscu?

4
Czy wypryskujesz pozostałe resztki  
cieczy roboczej i wodę po myciu na 
polu?

12
Czy skonsultowałeś z doradcą swoje 
praktyki ochrony roślin w kontekście 
obszarów podatnych na przenikanie 
śor do wód?

20
Czy puste opakowania po środkach 
ochrony roślin przechowujesz 
 bezpiecznie?

5
Czy Twój opryskiwacz jest odpowiednio 
skalibrowany i przechodzi regularnie 
przegląd techniczny?

13 Czy trzymasz swój opryskiwacz  
w zadaszonym miejscu? 21

Czy wszystkie pozostałości po  
środkach ochrony roślin są  
odpowiednio usuwane  
i unieszkodliwiane?

6 Czy czyścisz opryskiwacz z zewnątrz 
na polu? 14 Czy miejsce napełniania opryskiwacza 

jest odgrodzone? 22
Czy podjąłeś odpowiednie środki 
ostrożności na wypadek pożaru  
magazynu śor?

7 Czy używasz dysz/rozpylaczy  
redukujących znoszenie? 15

Czy zbierasz pozostałości cieczy  
roboczej oraz wodę po myciu opryski-
wacza i pozbywasz się ich w bezpiecz-
ny sposób?

8
Czy zmniejszyłeś wysokość belki polo-
wej do najniższego możliwego pozio-
mu, aby zapobiec znoszeniu cieczy?

16
Czy jesteś pewien, że woda odprowa-
dzana z miejsca napełniania opryskiwa-
cza nie trafi do wód powierzchniowych 
lub gruntowych?

Uwaga: zdjęcia w tej broszurze pochodzą od CropLife


