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Wstêp
Œrodki ochrony roœlin s¹ nieodzownym atrybutem wspó³czesnego rolnictwa,
daj¹cym niew¹tpliwe korzyœci, ale nios¹cym równie¿ zagro¿enia dla cz³owieka
i œrodowiska naturalnego. Chocia¿ wprowadzane na rynek preparaty s¹ coraz
mniej niebezpieczne, to jednak ¿aden nie jest ca³kowicie nieszkodliwy dla zdro-
wia ludzi i zwierz¹t.

Œrodki ochrony roœlin (œ.o.r.) nale¿y stosowaæ w taki sposób, aby nie stwarzaæ
zagro¿enia dla zdrowia ludzi i zwierz¹t oraz dla œrodowiska, w tym przeciw-
dzia³aæ znoszeniu ich na obszary i obiekty niebêd¹ce celem zabiegu.

Warunkiem bezpiecznego i racjonalnego stosowania œrodków ochrony roœlin
jest przestrzeganie przepisów prawnych i zaleceñ etykietowych, a w kwestiach
nieobjêtych przepisami – kierowanie siê zaleceniami dobrej praktyki ochrony
roœlin oraz zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Nowa klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, zwane
rozporz¹dzeniem CLP, wdra¿a w krajach unijnych zasady zawarte w Globalnie
Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ.
Oznacza to nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.

W rozporz¹dzeniu CLP okreœlono 28 klas zagro¿enia:

16 klas zagro¿enia fizykochemicznego – m.in. zwi¹zki wybuchowe, ³atwo-
palne, samonagrzewaj¹ce siê i samoreaktywne, nadtlenki organiczne, uwal-
niaj¹ce palne gazy w kontakcie z wod¹, utleniaj¹ce (kody H 200–299);

10 klas zagro¿enia dla zdrowia cz³owieka – m.in. toksycznoœæ ostra
kategorii 1, 2, 3 lub 4, toksyczne dzia³anie na narz¹dy krytyczne przy nara-
¿eniu jednorazowym lub przewlek³ym kategorii 1 lub 2, dzia³anie ¿r¹ce na
skórê, ryzyko powa¿nego uszkodzenia oczu, dzia³anie uczulaj¹ce, rako-
twórcze, mutagenne lub szkodliwe na rozrodczoœæ (kody H 300–399);

2 klasy zagro¿enia dla œrodowiska wodnego i warstwy ozonowej (kody
H 400–499).

Narz¹dem krytycznym jest ten, który jako pierwszy osi¹ga stê¿enie krytyczne
substancji toksycznej. Przy stê¿eniu krytycznym w komórce zachodz¹ niepo-
¿¹dane lub szkodliwe zmiany czynnoœciowe, odwracalne lub nieodwracalne.

Kategoria toksycznoœci œrodka ochrony roœlin okreœla stopieñ zagro¿enia dla
zdrowia. Kategori¹ 1 oznaczone s¹ substancje najbardziej toksyczne.
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Przyk³adowe elementy etykiety CLP

Opakowanie substancji lub mieszaniny zaklasyfikowanej jako stwarzaj¹ca za-
gro¿enie musi byæ opatrzone etykiet¹ CLP zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce elementy:

identyfikator produktu – szczegó³owe informacje umo¿liwiaj¹ce identyfika-
cjê substancji lub mieszaniny;
piktogramy – miêdzynarodowe graficzne znaki ostrzegawcze okreœlaj¹ce
rodzaj zagro¿enia (obecnie maj¹ kszta³t ustawionego na wierzcho³ku bia³e-
go kwadratu z czerwon¹ obwódk¹, w którym umieszczone s¹ czarne ry-
sunki; zast¹pi³y stare symbole w kolorze pomarañczowym);
has³o ostrzegawcze – wyraz wskazuj¹cy na stopieñ zagro¿enia:
– „Niebezpieczeñstwo” przy wy¿szym stopniu zagro¿enia,
– „Uwaga” przy zagro¿eniach ni¿szego stopnia);
okreœlenie rodzaju zagro¿enia (zwroty H);
wskazanie œrodków ostro¿noœci (zwroty P);
dodatkowe informacje wymagane przepisami rozporz¹dzenia CLP;
nazwa, adres i numer telefonu dostawcy substancji lub mieszaniny;
nominalna iloœæ substancji lub mieszaniny.
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Piktogramy informacyjne i wskazuj¹ce œrodki ostro¿noœci

przechowywaæ pod zamkniêciem,
w miejscu niedostêpnym

dla dzieci

koncentrat w formie
p³ynnej do rozcieñczania

œrodek gotowy
do u¿ycia

chroniæ d³onie,
u¿ywaæ rêkawic

chroniæ twarz, u¿ywaæ
ekranu ochronnego

rêce myæ pod
bie¿¹c¹ wod¹

u¿ywaæ fartucha
ochronnego

u¿ywaæ obuwia
ochronnego

u¿ywaæ maski
ochronnej

u¿ywaæ
respiratora

u¿ywaæ
kombinezonu
ochronnego

koncentrat w formie sta³ej
do rozcieñczania

Etykieta – niezbêdne Ÿród³o informacji
Œrodki ochrony roœlin s¹ podzielone na dwie grupy z uwagi na przeznaczenie:
dla u¿ytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych (odpowiednia informa-
cja widnieje na etykiecie).

Obowi¹zkowo do³¹czona do opakowania ka¿dego œrodka ochrony roœlin ety-
kieta – instrukcja stosowania zawiera szczegó³owe informacje o przeznacze-
niu œ.o.r. i zasadach jego bezpiecznego u¿ycia. Etykieta produktu bêd¹cego
w obrocie na terytorium RP powinna byæ sporz¹dzona w jêzyku polskim.



7

Z treœci¹ etykiety najlepiej zapoznaæ siê przed zakupem œ.o.r., by ustaliæ, czy:
odpowiada on potrzebom, czyli przeciwko jakim agrofagom i w jakich upra-
wach mo¿na go stosowaæ;
jego u¿ycie w okreœlonej sytuacji nie narusza wymogów bezpieczeñstwa;
istniej¹ przeciwwskazania lub ograniczenia w jego stosowaniu.

Etykietê nale¿y przeczytaæ ponownie przed otwarciem opakowania oraz po
zakoñczeniu zabiegu ochronnego.

Œrodek chemiczny po wykonaniu zabiegu ochronnego pozostaje przez pewien
czas na roœlinach lub w ich tkankach. Jego iloœæ zmniejsza siê stopniowo pod
wp³ywem dzia³ania ró¿nych czynników, dochodz¹c do poziomu nieszkodliwe-
go dla cz³owieka. Czas jest zatem jednym z g³ównych czynników wp³ywaj¹-
cych na poziom pozosta³oœci pestycydów.

Okres karencji – czas, który powinien up³yn¹æ od dnia zastosowania
œrodka ochrony roœlin do dnia zbioru roœlin lub pro-
duktów roœlinnych przeznaczonych do konsumpcji.

Okres prewencji – czas po zastosowaniu œrodka ochrony roœlin, w któ-
rym cz³owiek i zwierzêta nie powinny przebywaæ
w pobli¿u miejsc, gdzie go zastosowano.

Planuj¹c zabiegi ochronne trzeba uwzglêdniæ okresy, w których ludzie nie bêd¹
przebywaæ na obszarze objêtym zabiegiem.

Etykieta zawiera równie¿ informacje o zasadach bezpiecznego dla œrodowiska
obchodzenia siê ze œrodkami ochrony roœlin (stosowanie w s¹siedztwie Ÿróde³
i ujêæ wody, toksycznoœæ dla organizmów wodnych, postêpowanie z resztkami
cieczy u¿ytkowej i opakowaniami itp.) oraz o procedurach postêpowania w przy-
padku zatrucia (objawy, zasady udzielania pierwszej pomocy, telefony oœrod-
ków toksykologicznych itp.). Informacje zawarte w etykiecie s¹ wiêc potrzeb-
ne zarówno wykonawcy zabiegów ochronnych, jak i s³u¿bom ratowniczym nio-
s¹cym pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Warto zapoznawaæ siê na bie¿¹co z treœci¹ etykiet œrodków ochrony roœlin,
aktualizowanych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

Na stronie internetowej www.agrofagi.com.pl dostêpne s¹:
metodyki integrowanej ochrony ró¿nych gatunków roœlin;
rejestr œ.o.r. dopuszczonych do obrotu;
wyszukiwarka i etykiety œ.o.r. dopuszczonych do obrotu;
inne opracowania przydatne przy wykonywaniu zabiegów ochronnych.
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Zagro¿enia dla zdrowia cz³owieka
Szkodliwy wp³yw œrodków ochrony roœlin na zdrowie cz³owieka zale¿y od:

toksycznoœci stosowanego preparatu;
stê¿enia substancji aktywnej;
rodzaju chronionej uprawy lub pomieszczenia (zamkniête, otwarte);
rodzaju sprzêtu do stosowania œ.o.r. i jego sprawnoœci;
czynników atmosferycznych;
czasu oddzia³ywania (dorywczo, sezonowo, ca³y rok);
formy u¿ytkowej preparatu;
dróg przenikania substancji toksycznych do organizmu;
cech samego organizmu (wiek, zdrowie, wra¿liwoœæ, od¿ywianie itp.).

Toksycznoœæ œrodka ochrony roœlin

Toksyna to substancja, która po przedostaniu siê do ¿ywego organizmu mo¿e
spowodowaæ jego zatrucie, a w krañcowych przypadkach œmieræ. Szkodliwe
dzia³anie substancji chemicznej nastêpuje po przekroczeniu dopuszczalnej
dawki, która zale¿y od klasy i kategorii zagro¿enia. Najbardziej niebezpieczny-
mi pestycydami s¹ œrodki sklasyfikowane w klasach toksycznoœci ostrej kat. 1,
2, 3 (poprzednio: bardzo toksyczne i toksyczne).

Przypuszczalne dawki toksyczne œrodków ochrony roœlin (w stê¿eniu handlowym)
dla doros³ego cz³owieka o wadze 70 kg

Toksycznoœæ ostra –
Piktogram

Iloœæ œrodka ochrony roœlin
kategoria zagro¿enia (przyjêta drog¹ pokarmow¹)

Kategoria 1 ok. 1/2 ³y¿eczki do herbaty

Kategoria 2 1 ³y¿ka do zupy

Kategoria 3 ponad 1/2 szklanki

Kategoria 4 butelka o pojemnoœci ok. 1 litra
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Drogi przenikania toksyn do organizmu

Substancje toksyczne mog¹ wnikaæ do organizmu cz³owieka poprzez: uk³ad
oddechowy, skórê i b³ony œluzowe, przewód pokarmowy.

Zatrucia drog¹ oddechow¹ przy pracy ze œrodkami ochrony roœlin najczê-
œciej wystêpuj¹ podczas przygotowywania cieczy roboczej. Przy otwieraniu
opakowañ i odwa¿aniu preparatów nale¿y staæ od strony nawietrznej. Nato-
miast zabieg ochrony roœlin najlepiej rozpoczynaæ od zawietrznej strony pola –
wówczas podczas kolejnych przejazdów opryskiwacz przemieszcza siê w „czy-
ste” miejsca, gdzie nie ma œrodków ochrony wczeœniej zniesionych przez wiatr.
Ryzyko zatrucia jest znacznie mniejsze, jeœli kabina ci¹gnika wyposa¿ona
jest w urz¹dzenia filtruj¹ce i uk³ady zdalnego sterowania opryskiwaczem.

Wch³anianie przez skórê nastêpuje wtedy, gdy substancja chemiczna znajdu-
j¹ca siê w powietrzu osi¹dzie na nieos³oniêtej lub Ÿle zabezpieczonej skórze,
a tak¿e w wyniku bezpoœredniego jej kontaktu z preparatem. Najlepszym spo-
sobem zabezpieczenia siê przed ska¿eniem jest noszenie odzie¿y ochronnej,
rêkawic, butów gumowych, gogli.

Zatrucia œrodkami ochrony roœlin drog¹ pokarmow¹ nastêpuj¹ najczêœciej po
przypadkowym ich spo¿yciu (np. gdy przechowywane s¹ w nieoznakowanych
opakowaniach zastêpczych, typowych dla artyku³ów spo¿ywczych). Dlatego
preparaty nale¿y przechowywaæ w oryginalnych, opatrzonych etykiet¹ opako-
waniach, z dala od po¿ywienia i pasz, w zamykanych na klucz pomieszcze-
niach lub specjalnie oznakowanych szafkach. Nieostro¿ni operatorzy opryski-
waczy mog¹ ulec zatruciu podczas picia, jedzenia i palenia tytoniu w trakcie
wykonywania zabiegu lub sporz¹dzania cieczy u¿ytkowej. Do zatruæ dochodzi
te¿ podczas przedmuchiwania rozpylaczy i filtrów albo przy próbach zasysa-
nia ustami cieczy opryskowej z pojemników.

Rodzaje i objawy zatruæ œrodkami ochrony roœlin

Zatrucie œrodkami ochrony roœlin mo¿e byæ bardzo niebezpieczne dla zdrowia
i ¿ycia cz³owieka. Wa¿ne jest nie tylko szybkie, ale i prawid³owe rozpoznanie
zatrucia, poniewa¿ niektóre jego objawy s¹ podobne do pospolitych infekcji.

Niekorzystne dzia³anie œrodków ochrony roœlin na organizm cz³owieka mo¿na
podzieliæ na trzy kategorie:

Zatrucie ostre – gdy do organizmu wch³onie siê jednorazowo dostatecznie
du¿a iloœæ substancji toksycznej. Objawy chorobowe maj¹ charakter burz-
liwy – s¹ silnie wyra¿one.
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Zatrucie przewlek³e – gdy do organizmu przez d³u¿szy czas wch³aniaj¹
siê ma³e dawki substancji toksycznej, w wyniku kumulacji (odk³adania siê),
jak ma to miejsce przy nara¿eniu zawodowym. Objawy chorobowe pocz¹t-
kowo mog¹ byæ nieznaczne i narastaæ powoli z biegiem czasu.
Skutki odleg³e – mog¹ ujawniæ siê po kilku czy kilkunastu latach albo byæ
zaobserwowane dopiero u nastêpnych pokoleñ i z tego wzglêdu czêsto s¹
trudne do identyfikacji i powi¹zania objawów z przyczynami. Mo¿e to byæ
np. dzia³anie na materia³ genetyczny, na uk³ad nerwowy i immunologiczny,
na zarodki i p³ody, na gospodarkê hormonaln¹ organizmu.

Typowymi objawami wskazuj¹cymi na mo¿liwoœæ ostrego zatrucia œrodkami
ochrony roœlin s¹: bóle i zawroty g³owy, nudnoœci, wymioty, œlinotok, pieczenie
i ³zawienie oczu, zaczerwienienie, œwi¹d i pieczenie skóry, bóle brzucha, bie-
gunka, a tak¿e jakiekolwiek inne nietypowe i niepokoj¹ce objawy, które pojawi-
³y siê po kontakcie ze œrodkami ochrony roœlin. Jeœli objawy wyst¹pi³y w trak-
cie lub w nied³ugim czasie po przeprowadzeniu zabiegu z u¿yciem œ.o.r., nie-
zbêdna jest pomoc lekarska, niezale¿nie od stopnia nasilenia dolegliwoœci.

Pierwsza pomoc przy zatruciach

Szybkie i w³aœciwe udzielenie pierwszej pomocy – zw³aszcza wtedy, gdy obja-
wy s¹ gwa³towne – mo¿e zadecydowaæ o zdrowiu, a nawet ¿yciu.

Gdy podczas pracy ze œrodkami ochrony roœlin wyst¹pi¹ niepokoj¹ce objawy,
trzeba przerwaæ pracê, poinformowaæ o tym inn¹ osobê oraz skontaktowaæ siê
z lekarzem, przychodni¹ zdrowia lub pogotowiem ratunkowym. Wa¿ne jest tu
udzielenie pomocy zatrutemu oraz pokazanie s³u¿bom medycznym etykiety
preparatu. Je¿eli wymagana jest specjalistyczna pomoc medyczna, nale¿y
skontaktowaæ siê z najbli¿szym oœrodkiem toksykologicznym. Numery telefo-
nów znajduj¹ siê na etykiecie œrodka ochrony roœlin.

Przy udzielaniu pierwszej pomocy postêpowaæ wed³ug ni¿ej podanego
schematu.

Zatruty jest NIEPRZYTOMNY, ale ODDYCHA

– u³o¿yæ nieprzytomnego na boku – co chroni przed zapadaniem jêzyka
i uduszeniem;

– oczyœciæ jamê ustn¹ i nos dla u³atwienia oddychania;
– rozpi¹æ ciasne ubranie, szczególnie w okolicy szyi;
– zabezpieczyæ g³owê przed urazem;
– okryæ dla ochrony przed wych³odzeniem;
– obserwowaæ do czasu przybycia lekarza.
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Zatruty jest NIEPRZYTOMNY i NIE ODDYCHA

– uciskaæ klatkê piersiow¹ na g³êbokoœæ 5 cm z czêstotliwoœci¹ 100–120
razy na minutê;

– po 30 uciœniêciach klatki piersiowej udro¿niæ drogi oddechowe poprzez
odgiêcie g³owy do ty³u i wysuniêcie ¿uchwy do przodu;

– wykonaæ 2 oddechy ratownicze;
– kontynuowaæ resuscytacjê, wykonuj¹c naprzemiennie 30 uciœniêæ klatki

piersiowej i 2 oddechy ratownicze a¿ do przybycia lekarza lub przywró-
cenia oddechu u zatrutego.

Przy braku maseczki do sztucznego oddychania metod¹ usta-usta
wykonywanie oddechów ratowniczych mo¿na pomin¹æ.

Postêpowanie przy zanieczyszczeniu oczu:
– natychmiast przemyæ oczy du¿¹ iloœci¹ czystej letniej wody;
– zg³osiæ siê do okulisty.

Postêpowanie przy zanieczyszczeniu skóry:
– stosuj¹c rêkawice ochronne, rozebraæ oblan¹ osobê;
– umyæ skórê (najlepiej ca³e cia³o) letni¹ wod¹ z myd³em.

Postêpowanie w przypadku zatrucia przez uk³ad oddechowy:
– niezw³ocznie wyjœæ poza zasiêg dzia³ania œrodka ochrony roœlin, lub

wyprowadziæ zatrut¹ osobê;
– okryæ dla ochrony przed wyziêbieniem.

Postêpowanie w przypadku zatrucia drog¹ pokarmow¹:
– niezw³oczne zasiêgn¹æ porady lekarza, pokazuj¹c opakowanie lub ety-

kietê œrodka ochrony roœlin;
– je¿eli od chwili zatrucia up³ynê³o nie wiêcej ni¿ 6 godzin, spróbowaæ

wywo³aæ wymioty (o ile nie zabrania tego etykieta): podaæ roztwór soli
kuchennej (1 ³y¿ka na szklankê wody) i dra¿niæ tyln¹ œcianê gard³a;
w razie potrzeby podaæ solankê jeszcze dwukrotnie, co 10–15 minut;

– póŸniej podaæ doustnie 60 ml parafiny, by zapobiec wch³anianiu siê tru-
cizny z uk³adu pokarmowego.

Zatrutemu nie wolno podawaæ oleju rycynowego i innych t³uszczów
(tak¿e mleka!) gdy¿ u³atwiaj¹ one wch³anianie toksyn.
Je¿eli zatruty jest nieprzytomny, nie wolno niczego podawaæ do po³-
kniêcia ani wywo³ywaæ wymiotów.
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Zasady profilaktyki

Kto mo¿e wykonywaæ zabiegi ochronne?

Zabiegi z zastosowaniem œrodków ochrony roœlin przeznaczonych dla u¿yt-
kowników profesjonalnych mog¹ wykonywaæ tylko osoby, które posiadaj¹ ak-
tualne zaœwiadczenie o ukoñczeniu jednego ze szkoleñ w zakresie: stosowa-
nia œ.o.r., doradztwa dotycz¹cego œ.o.r., integrowanej produkcji roœlin lub inny
dokument potwierdzaj¹cy uprawnienia do stosowania pestycydów.

Istnieje kategoryczny zakaz powierzania prac z chemicznymi œ.o.r. dzieciom,
m³odocianym do 18 lat, kobietom w ci¹¿y i karmi¹cym piersi¹. Niewskazane jest
równie¿ wykonywanie tych prac przez kobiety poza wymienionymi okresami.

Wa¿nym czynnikiem jest tak¿e ogólny stan zdrowia. Pracownicy, który maj¹
byæ zatrudnieni w kontakcie ze œrodkami ochrony roœlin, powinny obowi¹zko-
wo zostaæ poddani wstêpnym badaniom lekarskim w celu ustalenia, czy nie
ma przeciwwskazañ do wykonywania tego typu prac.

Natomiast pozosta³e osoby (rolnicy), a szczególnie cierpi¹ce na jakiekolwiek
schorzenia, powinny zasiêgn¹æ opinii lekarza, czy mog¹ kontaktowaæ siê z che-
micznymi œ.o.r. Osoby wycieñczone, wyczerpane chorob¹, niedo¿ywione sil-
niej reaguj¹ na niewielkie dawki toksyn ni¿ osoby w dobrej kondycji fizycznej.

Niezbêdne wyposa¿enie

Podczas wykonywania prac ze œrodkami ochrony roœlin zaleca siê posiadanie
przy sobie apteczki, telefonu i zbiornika z wod¹.

Przyk³ad wyposa¿enia apteczki: instrukcja udzielania pierwszej pomocy, jedno-
razowe rêkawiczki gumowe (3 szt.), maseczka do sztucznego oddychania me-
tod¹ usta-usta, no¿yczki, gaza opatrunkowa w sterylnych opakowaniach, pla-
ster zwyk³y, plastry z opatrunkiem (2–3 szt.), odtrutki zalecane na etykietach
stosowanych œ.o.r., sól kuchenna (3 saszetki), kubek jednorazowy (3 szt.).

Numery telefonu do pogotowia ratunkowego: 999 lub 112.
Numery telefonów do oœrodków toksykologicznych:

Gdañsk 58 682 04 04 Rzeszów 17 866 40 25
Kraków 12 411 99 99 Sosnowiec 32 266 11 45
Lublin 81 740 89 83 Tarnów 14 631 54 09
£ódŸ 42 657 99 00 Warszawa 22 619 66 54
Poznañ 61 847 69 46 Wroc³aw 71 343 30 08

Zbiornik z czyst¹ wod¹ przyda siê do zmycia œrodka ochrony roœlin z zanie-
czyszczonej skóry, do przep³ukania ust, przemycia oczu.
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Sprzêt ochrony osobistej

Najlepszym sposobem zabezpieczenia siê przed ska¿eniem œ.o.r. jest nosze-
nie odzie¿y ochronnej, rêkawic, butów gumowych, okularów (gogli) lub ekranu
ochronnego twarzy oraz œrodków ochrony uk³adu oddechowego. Stosowanie
sprzêtu ochrony osobistej jest obowi¹zkowe.

Odzie¿ ochronna (nienasi¹kliwy kombinezon lub ubranie ze œci¹gaczami przy
mankietach i nogawkach) zabezpiecza przed wnikaniem toksyn przez skórê.
Powinna spe³niaæ wymagania stawiane odzie¿y chroni¹cej przed kontaktem
z rozpylon¹ ciecz¹. Praktyczne s¹ jednorazowe kombinezony z kapturem z w³ók-
niny tyvek – stanowi¹ce barierê dla cieczy i py³u, a przy tym lekkie i odporne
na rozrywanie.

Obuwie – gumowe, bez podszewki.

Rêkawice ochronne – wodoszczelne, odporne na œrodki chemiczne (np. nitry-
lowe), zakrywaj¹ce przeguby d³oni i schowane w rêkawach kombinezonu.

Gogle zapewniaj¹ ochronê oczu podczas przygotowywania cieczy u¿ytkowej
oraz w trakcie pracy ci¹gnikiem z otwart¹ kabin¹. Musz¹ byæ szczelne i nie
ograniczaæ widocznoœci.

Ekran ochronny zapewnia ochronê oczu i twarzy podczas przygotowywania
cieczy roboczej.

Œrodki ochrony uk³adu oddechowego – zastosowanie maj¹ tu pó³maski:
filtruj¹ca (chroni przed py³ami i mg³ami np. podczas zaprawiania nasion na
sucho, rozwadniania preparatów proszkowych) – symbol P2 lub P3;
poch³aniaj¹ca (chroni przed parami i gazami) z poch³aniaczem typu A1, A2,
A3 – oznaczona br¹zowym paskiem;
filtruj¹co-poch³aniaj¹ca uniwersalna (chroni przed py³ami, mg³ami, dymami,
parami i gazami) – symbole P2A1, P2A2, P2A3.

Aby odzie¿ ochronna i œrodki ochrony indywidualnej spe³nia³y swoj¹ funkcjê,
musz¹ byæ dobrane do rodzaju wykonywanych czynnoœci, rozmiarem dopaso-
wane do u¿ytkownika oraz u¿ytkowane, konserwowane i przechowywane zgod-
nie z instrukcj¹ producenta.

Odzie¿ ochronn¹ trzeba zak³adaæ przy ka¿dym kontakcie ze œrodkami ochro-
ny roœlin, pocz¹wszy od otwierania pojemnika ze stê¿onym œrodkiem, a skoñ-
czywszy na myciu sprzêtu po opryskiwaniu. Nogawki spodni nale¿y wy³o¿yæ
na buty gumowe, a mankiety rêkawów na brzegi rêkawic, aby zabezpieczyæ je
przed sp³ywaniem cieczy.
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Pó³maska musi byæ dobrze dopasowana do kszta³tu twarzy, a gogle i pó³ma-
ska pasowaæ do siebie nawzajem.

Noszenie pó³masek z poch³aniaczami wskazane jest przy pracy z preparatami
o toksycznoœci ostrej kategorii 1, 2, 3 podczas przygotowywania cieczy u¿yt-
kowej, czasami w trakcie wykonywania zabiegu.

Pó³maski filtruj¹ce nie chroni¹ przed substancjami w formie par i gazów, wiêc
u¿ywanie ich przy wykonywaniu oprysków mija siê z celem.

Zanieczyszczon¹ odzie¿ ochronn¹ nale¿y upraæ (z wyj¹tkiem odzie¿y jednora-
zowego u¿ytku), najlepiej tego samego dnia, w ciep³ej wodzie z dodatkiem deter-
gentu. Rêkawice myje siê wewn¹trz i na zewn¹trz. Niektóre preparaty s¹ trudne
do usuniêcia nawet podczas dok³adnego prania, wiêc odzie¿ ochronna i rêkawi-
ce musz¹ byæ okresowo wymieniane (tak¿e w przypadku uszkodzenia).

Oczyszczone z zewn¹trz wk³adki poch³aniaj¹ce pó³masek trzeba zabezpie-
czyæ przed wilgoci¹, przechowuj¹c w worku foliowym. Wymieniæ je wtedy, gdy
wyczuwalny jest zapach œrodka ochrony roœlin oraz gdy wyst¹pi¹ trudnoœci
w oddychaniu.

Zu¿yte œrodki ochrony indywidualnej nale¿y dok³adnie op³ukaæ pod bie¿¹c¹
wod¹, a nastêpnie postêpowaæ jak z innymi odpadami gospodarczymi.

Transport i przechowywanie œrodków ochrony roœlin
Nie wolno przewoziæ œrodków ochrony roœlin razem z ludŸmi, zwierzêtami,
artyku³ami spo¿ywczymi, p³odami rolnymi, paszami. Transportowane prepara-
ty nale¿y szczelnie opakowaæ (np. foli¹) lub umieœciæ w pojemniku oraz zabez-
pieczyæ przed wywróceniem i rozlaniem.

Transport du¿ej iloœci œrodków ochrony roœlin okreœlaj¹ przepisy o przewozie
materia³ów niebezpiecznych.

Œrodków ochrony roœlin nie wolno przechowywaæ w: budynkach mieszkalnych
i inwentarskich, stodo³ach, spichlerzach i innych magazynach (np. pasz), w sie-
niach, w piwnicach, na strychach. Nale¿y przechowywaæ je w osobnym i odpo-
wiednio wyposa¿onym pomieszczeniu, oznakowanym napisem „Magazyn
œrodków ochrony roœlin”.

Wyj¹tkowo, w ma³ych iloœciach i przez krótki czas, œ.o.r. mog¹ byæ zamykane
w oddzielnej, przeznaczonej do tego szafie lub skrzyni ze szczelnym dnem
(kuweta), oznakowanej napisem „Œrodki ochrony roœlin”. Szafka powinna
byæ wykonana z materia³ów niepalnych, a pó³ki z materia³u nienasi¹kliwego
i ³atwo zmywalnego. Szafka na œ.o.r. nie mo¿e znajdowaæ siê w pomieszcze-
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niu, gdzie przechowywana jest ¿ywnoœæ, napoje lub pasze oraz gdzie utrzy-
mywane s¹ zwierzêta.

Je¿eli pomieszczenie, w którym przechowywane s¹ œrodki ochrony roœlin, nie
ma utwardzonej, nieprzepuszczalnej dla cieczy pod³ogi, to jego odleg³oœæ od
studni oraz zbiorników i cieków wodnych powinna wynosiæ co najmniej 20 m.

Wszystkie œ.o.r. powinny byæ przechowywane w pomieszczeniach o sprawnej
wentylacji, aby zapobiec ewentualnemu nagromadzeniu siê oparów.

Preparaty nale¿y przechowywaæ wy³¹cznie w nieuszkodzonych, oryginalnych
opakowaniach, oznakowanych etykiet¹ – instrukcj¹ producenta, i tylko do cza-
su zakoñczenia okresu przydatnoœci do u¿ycia.

Miejsce przechowywania œ.o.r. powinno byæ zabezpieczone przed dostêpem
osób niepowo³anych.

W miejscu przechowywania œrodków ochrony roœlin niedopuszczalne jest sk³a-
dowanie materia³ów pêdnych i ³atwopalnych.

Postêpowanie w przypadku uszkodzenia opakowania

Za³o¿yæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹ i œrodki ochrony indywidualnej.
Je¿eli zawartoœæ uszkodzonego pojemnika nie mo¿e byæ natychmiast wy-
korzystana, przelaæ j¹ lub przesypaæ do innego, odpowiedniego pojemnika
zastêpczego (najlepiej po zu¿ytym takim samym preparacie).
Opakowanie zastêpcze wyraŸnie oznakowaæ, podaj¹c nazwê preparatu oraz
informacjê o zagro¿eniach (najlepiej za pomoc¹ oryginalnej etykiety).
Nie wykorzystywaæ do przechowywania œrodków ochrony roœlin pojemni-
ków po œrodkach spo¿ywczych.

Postêpowanie z opakowaniami po œrodkach ochrony roœlin

Sposób postêpowania z opró¿nionym opakowaniem podany jest na etykiecie –
instrukcji stosowania. Powinno byæ ono trzykrotnie wyp³ukane. Opakowania,
które musz¹ byæ zwrócone do punktu sprzeda¿y, trzeba zamkn¹æ w plastiko-
wym pojemniku lub worku foliowym i z³o¿yæ w miejscu przechowywania œrod-
ków ochrony roœlin do czasu zwrotu. Opakowanie po œ.o.r. mo¿na traktowaæ
jako odpad komunalny tylko wtedy, gdy zezwala na to producent, co potwier-
dzone jest adnotacj¹ na etykiecie. Opakowañ po œ.o.r. nie wolno u¿ywaæ do
innych celów, zw³aszcza do przechowywania ¿ywnoœci lub pasz. Zabronione
jest spalanie opakowañ we w³asnym zakresie, jak równie¿ ich porzucanie lub
zakopywanie.
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Zasady pracy ze œrodkami ochrony roœlin
Podczas przygotowywania i wykonywania zabiegu opryskiwania chemicznymi
œrodkami ochrony roœlin bezwzglêdnie zabronione jest:

przystêpowanie do pracy na czczo;
zasysanie lub przedmuchiwanie ustami dysz, wê¿y, reduktorów i wszelkich
innych elementów uk³adu roboczego opryskiwacza;
kontynuowanie pracy po oblaniu siê lub innym bezpoœrednim kontakcie ze
œrodkiem ochrony roœlin – chyba, ¿e powierzchnia skóry zostanie dok³ad-
nie umyta, a zmoczone preparatem czêœci odzie¿y wymienione na czyste;
jedzenie, picie, palenie tytoniu oraz korzystanie z toalety (mo¿liwe dopiero
po zdjêciu odzie¿y ochronnej oraz umyciu r¹k i twarzy poza obszarem opry-
skiwanym);
spo¿ywanie alkoholu w dniu poprzedzaj¹cym zabieg oraz w dniu zabiegu
i dzieñ po wykonaniu zabiegu ochrony roœlin;
zbli¿anie siê do ognia z pojemnikiem zawieraj¹cym œrodek ochrony roœlin.

Przed wykonaniem zabiegu ochrony roœlin
Przed otwarciem pojemnika ze œrodkiem ochrony roœlin dok³adnie przeczy-
taæ etykietê – instrukcjê stosowania i sprawdziæ, czy zachowane s¹ wszystkie
wymienione w niej warunki bezpieczeñstwa.
Za³o¿yæ sprzêt ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami etykiety.
Sprawdziæ sprawnoœæ sprzêtu u¿ytego do zabiegu, zgodnie z zasadami bhp.
Do wykonania zabiegu najlepiej u¿yæ ci¹gnika wyposa¿onego w kabinê.
Ciecze robocze najlepiej przygotowywaæ bezpoœrednio w miejscu zabiegu,
z wykorzystaniem rozwadniacza œrodków ochrony roœlin.

Podczas wykonywania zabiegu ochrony roœlin
Zabieg ochronny wykonywaæ wy³¹cznie za pomoc¹ sprawnego i skalibro-
wanego opryskiwacza, przy prêdkoœci wiatru nie przekraczaj¹cej 4 m/s.
Zabieg ochronny preparatami o toksycznoœci ostrej kat. 1, 2, 3 najlepiej
wykonywaæ w zespo³ach dwuosobowych, w celu asekuracji.
Utrzymywaæ taki kierunek jazdy opryskiwacza, aby chroniæ siê przed na-
wiewem œrodków ochrony roœlin na kabinê operatora.
Przestrzegaæ obowi¹zku zachowania stref buforowych oraz do³o¿yæ wszel-
kich starañ, by zapobiec znoszeniu preparatu na zbiorniki wodne, s¹sied-
nie uprawy i pastwiska, pasieki, drogi publiczne itp.
W miejscu stosowania œ.o.r. nie pozwalaæ na przebywanie osób postron-
nych, zw³aszcza dzieci.
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Nie pozostawiaæ sprzêtu ochrony roœlin bez nadzoru.
Drobne naprawy wykonywaæ wy³¹cznie przy wy³¹czonym napêdzie ci¹gni-
ka i w rêkawicach ochronnych.

Po zakoñczeniu zabiegu ochrony roœlin
Sprzêt do stosowania œrodków ochrony roœlin umyæ wod¹ (patrz punkt „Na-
pe³nianie i mycie opryskiwaczy”).
Z terenu zabiegu zabraæ niewykorzystany preparat, puste opakowania,
wszystkie u¿ywane narzêdzia pomocnicze.
Z pustymi opakowaniami postêpowaæ zgodnie z etykiet¹ œ.o.r.
Oznakowaæ tablicami ostrzegawczymi teren opryskiwany, z podaniem na-
zwy u¿ytego œrodka chemicznego, klasy toksycznoœci, daty wykonania
zabiegu oraz okresów prewencji i karencji. Zarówno w pole, jak i do szklar-
ni, gdzie u¿yto œ.o.r., wchodziæ po up³ywie okresu prewencji, a jeœli nie jest
on okreœlony w etykiecie – dopiero nastêpnego dnia.
Po zakoñczeniu wszystkich prac zdj¹æ sprzêt ochrony osobistej, umyæ
ca³e cia³o du¿¹ iloœci¹ ciep³ej wody z myd³em, kilkakrotnie przep³ukaæ usta
wod¹ zdatn¹ do picia i w³o¿yæ czyste ubranie. W u¿ywanej podczas zabie-
gu odzie¿y nie wchodziæ do budynków mieszkalnych i inwentarskich.
Upraæ i wyczyœciæ odzie¿ ochronn¹ i œrodki ochrony indywidualnej oraz
przechowywaæ je zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania.
Uzupe³niæ ewidencjê przeprowadzanych zabiegów ochrony roœlin.

Nape³nianie i mycie opryskiwaczy
Sporz¹dzanie cieczy u¿ytkowej oraz mycie opryskiwacza powinno odbywaæ
siê w sposób ograniczaj¹cy ryzyko ska¿enia wód i gleby. Czynnoœci te nale¿y
przeprowadzaæ w bezpiecznej odleg³oœci od studni i ujêæ wody, zbiorników
i cieków wodnych, studzienek kanalizacyjnych oraz obszarów wra¿liwych na
ska¿enie, czyli nie mniejszej ni¿:

20 m przy sporz¹dzaniu cieczy u¿ytkowej;
30 m przy czyszczeniu sprzêtu (o ile nie jest on czyszczony w specjalnych
myjniach).

Przy wewnêtrznym myciu opryskiwacza nie wolno wylewaæ pop³uczyn z insta-
lacji cieczowej na ziemiê ani w innym miejscu, gdzie istnieje ryzyko ska¿enia
gleby lub wody. Resztki cieczy u¿ytkowej nale¿y rozcieñczyæ wod¹ i rozpyliæ
na powierzchni poprzednio opryskiwanej (3-krotnie) albo unieszkodliwiæ za po-
moc¹ urz¹dzenia do biodegradacji œrodków ochrony roœlin lub w inny sposób
zgodny z przepisami o odpadach.
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Zaprawianie nasion
Przed zaprawianiem nasion zapoznaæ siê z treœci¹ etykiety – instrukcji
stosowania œrodka przeznaczonego do zaprawiania i przestrzegaæ zawar-
tych w niej zaleceñ.
Za³o¿yæ sprzêt ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami etykiety.
Sprawdziæ sprawnoœæ sprzêtu do zaprawiania, zgodnie z zasadami bhp.
Zaprawianie ziarna siewnego wykonywaæ tylko w odpowiednich zaprawiar-
kach lub specjalnie przystosowanych siewnikach, ustawionych w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu lub na przestrzeni otwartej, w miejscu os³o-
niêtym od wiatru. Wy³o¿yæ miejsce zaprawiania foli¹, z której bêdzie mo¿-
na zebraæ pozosta³oœci zaprawy lub rozsypane ziarno.
Zaprawione nasiona natychmiast przeznaczyæ do siewu. W razie dalszego
przechowywania sk³adowaæ je wy³¹cznie w oznakowanych workach. Nie
wolno przechowywaæ ich w miejscu sk³adowania ¿ywnoœci i pasz oraz do-
stêpnym dla dzieci i zwierz¹t.
Nie jeœæ, nie piæ ani nie paliæ podczas wykonywania wszystkich czynnoœci
zwi¹zanych z zaprawianiem ziarna.
Po pracy z nasionami zaprawionymi oczyœciæ œrodki ochrony indywidualnej
oraz dok³adnie siê umyæ.

Warunki stosowania œrodków ochrony roœlin
Zabiegi z u¿yciem œrodków ochrony roœlin na terenie otwartym mo¿na wykony-
waæ, je¿eli prêdkoœæ wiatru nie przekracza 4 m/s.

W celu ochrony organizmów wodnych i obszarów wra¿liwych œ.o.r. nie mog¹
byæ stosowane w strefach buforowych, wskazanych w etykietach.

Je¿eli etykieta nie zawiera informacji o strefach buforowych, to nale¿y zacho-
waæ minimalne odleg³oœci od obiektów wra¿liwych, które wynosz¹:

zbiorniki i cieki wodne oraz inne obiekty nieu¿ytkowane rolniczo: 1 m dla
opryskiwaczy polowych oraz 3 m dla opryskiwaczy sadowniczych;
pasieki – 20 m;
drogi publiczne (z wy³¹czeniem dróg gminnych i powiatowych) – 3 m.

Dla œ.o.r. zarejestrowanych przed 14 kwietnia 2011 roku, których etykieta nie
zawiera wy¿ej wymienionych informacji, nale¿y stosowaæ strefê buforow¹ 20 m
od zbiorników i cieków wodnych oraz pasiek, a od dróg publicznych 3 m.

Odleg³oœci od zbiorników i cieków wodnych s¹ mierzone w linii prostej od kra-
wêdzi koryta naturalnego cieku wodnego, kana³u lub rowu albo od górnej kra-
wêdzi misy zbiornika wodnego.
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Streszczenie – podstawowe zasady BHP
Œrodki ochrony roœlin stosowaæ zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami
dobrej praktyki rolniczej – zawsze wed³ug zasad integrowanej ochrony ro-
œlin.
Przy stosowaniu œ.o.r. mog¹ pracowaæ tylko osoby pe³noletnie, zdrowe,
posiadaj¹ce wymagane przeszkolenie.
Uwa¿nie przeczytaæ etykietê – instrukcjê stosowania œ.o.r. i stosowaæ siê
do zaleceñ w niej zawartych.
Przy ka¿dym kontakcie ze œ.o.r. stosowaæ odzie¿ ochronn¹ i sprzêt ochro-
ny indywidualnej zgodnie z zaleceniami etykiety – instrukcji stosowania.
Zabieg ochronny wykonywaæ sprzêtem sprawnym i wykalibrowanym.
U¿ywaæ ci¹gnika z zamkniêt¹ kabin¹, która znacznie zmniejsza ryzyko
kontaktu ze œ.o.r.
Nigdy nie pozostawiaæ aparatury ochrony roœlin bez dozoru na terenie wy-
konywania zabiegu.
Przechowywaæ œ.o.r. w sposób bezpieczny dla ludzi i œrodowiska.
Sporz¹dzaæ cieczy u¿ytkow¹ i czyœciæ opryskiwacz tak, by nie skaziæ gle-
by i wody.
Opakowania po œ.o.r. p³ukaæ trzykrotnie i postêpowaæ z nimi zgodnie z in-
strukcj¹ na etykiecie preparatu.
Pozosta³oœci po zabiegach ochrony roœlin zagospodarowaæ zgodnie z prze-
pisami prawa.
Jedzenie, picie, palenie tytoniu oraz korzystanie z toalety jest mo¿liwe do-
piero po zdjêciu odzie¿y ochronnej oraz umyciu r¹k i twarzy, poza
obszarem opryskiwanym.
Zabronione jest spo¿ywanie alkoholu w dniu poprzedzaj¹cym zabieg oraz
w dniu zabiegu i dzieñ po wykonaniu zabiegu ochrony roœlin.
Po skoñczeniu zabiegu i oczyszczeniu sprzêtu zadbaæ o czystoœæ œrod-
ków ochrony indywidualnej, zgodnie z instrukcj¹ u¿ytkowania.
Po skoñczeniu wszelkich prac ze œ.o.r. umyæ siê.
W razie wyst¹pienia objawów wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ zatrucia zg³osiæ
siê do centrum powiadamiania ratunkowego (tel. 999 lub 112) albo zak³adu
opieki zdrowotnej.
W sytuacji, gdy wymagana jest inna pomoc medyczna, skontaktowaæ siê
z najbli¿szym oœrodkiem toksykologicznym (nr telefonów podane s¹ na ety-
kiecie œ.o.r.).
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Podsumowanie
Dba³oœæ o sprawne funkcjonowanie opryskiwacza, umiejêtne dobranie para-
metrów opryskiwania oraz przestrzeganie zasad obchodzenia siê ze œrodkami
ochrony roœlin s¹ niezbêdnymi warunkami skutecznoœci zabiegów ochronnych,
bezpieczeñstwa pracy i zmniejszenia zagro¿eñ dla œrodowiska.

Wszelkim dzia³aniom zwi¹zanym ze stosowaniem pestycydów powinno przy-
œwiecaæ has³o: „Najpierw nale¿y chroniæ swoje zdrowie, a dopiero póŸ-
niej – chroniæ uprawy”. Przestrzeganie higieny osobistej, umycie siê i pe³na
zmiana odzie¿y po pracy pozwalaj¹ na przerwanie kontaktu z toksyczn¹ sub-
stancj¹ chemiczn¹.

W przypadku rolników – pracodawców zatrudniaj¹cych pracowników na umo-
wê o pracê przy stosowaniu œrodków ochrony roœlin obowi¹zuj¹ przepisy Roz-
porz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 czerwca 2002 roku w spra-
wie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu œrod-
ków ochrony roœlin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (DzU
2002 nr 99, poz. 896 ze zm.). Przepisy tego rozporz¹dzenia mog¹ stanowiæ
cenne Ÿród³o zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy dla u¿ytkowników profe-
sjonalnych – rolników.
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