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Przepisy prawnebezpieczna dla pszczół

1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki 

sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia 

ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Rozdział 4 

Stosowanie środków ochrony roślin 

Art. 35. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 50)

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin

. 

PODR w Lubaniu



Przepisy prawnebezpieczna s

§ 2. 

1. Środki ochrony roślin,..., stosuje się na 

terenie otwartym przy użyciu: 

1) sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 

20 m od pasiek,

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi1 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

warunków stosowania środków ochrony roślin 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 516)

PODR w Lubaniu



Przepisy prawnebezpiecznpszczół

2
0
 m

10 uli

0,024 ha !!!

PODR w Lubaniu



Przepisy prawnebezpieczna dla czół

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1 z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 516)

§ 2. 

2)opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w 

odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z 

wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg 

gminnych oraz powiatowych,

3)opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych w odległości 

co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów 

nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z 

zastosowaniem środków ochrony roślin,

4)opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych w odległości co 

najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów 

nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z 

zastosowaniem środków ochrony roślin,

– chyba że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości 

od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te 

środki.

PODR w Lubaniu
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Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne (pszczoła miodna) 

oraz sposoby ograniczania ryzyka

Celem stosowania środków ochrony roślin jest

zwalczanie chorób grzybowych, bakteryjnych oraz

szkodników i chwastów występujących w uprawach

polowych i sadowniczych. Wszelkie substancje stosowane w

celu ochrony roślin działają nie tylko na chronione rośliny,

ale również na organizmy, które nie są celem ani ochrony, ani

zwalczania. W związku z tym ochrona roślin prowadzona w

nieodpowiedni sposób może przyczynić się do zniszczenia

całych populacji organizmów pełniących w środowisku

pożyteczną rolę.



PODR w Lubaniu

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne (pszczoła miodna) 

oraz sposoby ograniczania ryzyka

Spotykane w uprawie owady pożyteczne można

podzielić na dwie grupy:

I.Zapylacze

Przedstawiciele nadrodziny pszczoły, których występuje w 

Polsce ponad 450 gatunków.

II.Wrogowie naturalni szkodników

Na świecie występuje około 100 tys. gatunków szkodników,

żerujących na roślinach uprawnych. Tylko 5%, 5 tys. z nich

ma znaczenie gospodarcze. Liczebność pozostałych 95

tysięcy gatunków jest skutecznie ograniczana przez ich

wrogów naturalnych.



PODR w Lubaniu

Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne (pszczoła miodna) 

oraz sposoby ograniczania ryzyka

Przykład

Biedronka postać dorosła

Larwa biedronki 600 osobników

3000 osobników



PODR w Lubaniu

Wpływ środków ochrony roślin na pszczołę miodną

Toksyczne działanie środków ochrony roślin w przypadku pszczoły miodnej można 

podzielić na 3 rodzaje:

I.Toksyczność żołądkowa a więc zatrucia pokarmowe występują, gdy pszczoła pobierze skażony

pyłek, nektar, spadź czy wodę. Ten rodzaj zatrucia jest szczególnie niebezpieczny w okresie suszy

oraz gdy pszczoły przynoszą skażony pokarm do ula co przyczynia się do zatrucia całej rodziny

jak również miodu.

II.Toksyczność kontaktowa - jest najpowszechniejszą przyczyną zatruć pszczół w warunkach

polowych.

III.Toksyczność fumigacyjna - zatrucia poprzez układ oddechowy są najrzadsze.

Większość  środków wykazuje jednocześnie więcej niż jeden rodzaj toksyczności 



Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem toksyczności dla pszczół

Klasyfikacja środków ochrony roślin ze względu na zagrożenie stwarzane dla pszczół została

opracowana na podstawie analizy poziomu ryzyka wykonanego zgodnie z wytyczną Europejskiej

i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin.

Środek ochrony roślin klasyfikuje się jako:

1) bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku wysokiego ryzyka,

2) toksyczny dla pszczół w przypadku średniego ryzyka,

Środka ochrony roślin nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla pszczół w przypadku

niskiego ryzyka.

PODR w Lubaniu



Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem toksyczności dla pszczół

1) Stosowania zapraw nasiennych oraz środków doglebowych, z

wyjątkiem środków o działaniu systemicznym,

PODR w Lubaniu

Środków ochrony roślin nie klasyfikuje się pod katem toksyczności, gdy narażenie pszczół

na kontakt ze środkiem ochrony roślin jest wykluczone, tj. w przypadku:

2) stosowania w pomieszczeniach zamkniętych

3) stosowania pod osłonami, jeżeli nie są w nich wykorzystywane 

owady zapylające rośliny

4) przynęt gryzoniobójczych,

5) środków stosowanych w zabezpieczaniu i leczeniu ran drzew.



Mieszaninybezpieczna 

tiaklopryd + triflumizol – 1141 x większa 
toksyczność !!!!!
substancje aktywne z grupy cyjanoamidynowej są nieszkodliwe i bezpieczne dla 
pszczół, innych owadów zapylających i entomofauny pożytecznej. Budowa 
chemiczna wynikająca z jego przynależności do grupy cyjanoamidowych substancji 
czynnych insektycydów neonikotynowych powoduje, że jest on łatwo i szybko 
metabolizowany przez pszczoły. Dzięki temu, że kardynalną zaletą jest jego bardzo 
niska toksyczność dla pszczoły miodnej i owadów zapylających środek może być 
stosowany także podczas kwitnienia roślin: rzepaku, drzew i krzewów owocowych 
– stanowiących pożytek dla owadów zapylających.

Mieszaniny

Imidakloprid
+ boskalid – 100 x większa toksyczność

środki nie są badane 
pod kątem synergizmu

PODR w Lubaniu



Przyczyny zatruć pszczół  Polsce

W naszym kraju główną przyczyną

wystąpienia zatruć pszczół są częste błędy wykonawców

zabiegów. Do najpoważniejszych należą:

• nieprzestrzeganie zapisów etykiety zawierającej  

instrukcję stosowania, 

• dobór preparatu ochrony roślin i dawek w 

nieodpowiedni sposób, 

• nieprawidłowy dobór terminu zabiegu chemicznej 

ochrony, 

• nieprawidłowa technika zbiegu, 

• stosowanie niedozwolonych na danej uprawie 

środków ochrony roślin, 

• brak przygotowania wykonujących zabiegi, 

• stosowanie niezalecanych mieszanin środków 

ochrony roślin. 

PODR w Lubaniu

Objawy zatrucia (fot. 1) oraz martwe wskutek zatrucia 

pszczoły przed ulem



Bezpieczne dla pszczół stosowanie środków ochrony roślin

W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół należy:

• zabiegi wykonywać tylko w przypadkach przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów

ekonomicznej szkodliwości i o ile to możliwe ograniczać zabiegi do pasów brzeżnych lub

miejsc wystąpienia organizmów szkodliwych,

• bezwzględnie przestrzegać zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin,

• tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych stosować dawki obniżone oraz dawki

dzielone w celu ograniczenia chemizacji rolnictwa,

• do wykonania zabiegów w miejscach gdzie pszczoły mogą mieć pożytek dobierać środki

selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,

• zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły,

• Zachować bezpieczną odległość od pasiek min. 20 m
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Bezpieczne dla pszczół stosowanie środków ochrony roślin

• nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią, środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla

pszczół nie wykonywać zabiegów na uprawach, których kwitnienie może mieć miejsce przed

zakończeniem okresu prewencji,

• zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na sąsiednie, kwitnące uprawy, a także

miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy zbyt silnym wietrze

• informować pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin,

• nie zanieczyszczać wód, takich jak: rowy melioracyjne, zbiorniki śródpolne i inne środkami

ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić źródło wody dla zapylaczy,

PODR w Lubaniu



Stosowanie zaleceń etykiety środka ochrony roślin

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zatruć organizmów pożytecznych w

tym zapylaczy należy stosować środki ochrony roślin zgodnie z etykietą

zawierającą instrukcję ich stosowania. Wśród wielu informacji na niej

zawartych znajdują się te dotyczące wpływu na pszczoły należą do nich

m.in..:

• rodzaj środka, jego przeznaczenie oraz sposób działania

• okres prewencji - bardzo ważna informacja, dotycząca okresu jaki

musi upłynąć od zakończenia zabiegu do nalotu pszczół na opryskaną

plantację,

W odniesieniu do preparatów, które mogą mieć kontakt z pszczołą

miodną, w etykiecie umieszczone są informacje dotyczące szczegółowych

zaleceń jakich należy przestrzegać w czasie planowania i wykonywania

zabiegu. Dotyczą one między innymi toksyczności i okresu prewencji dla

pszczoły miodnej a także określają warunki w jakich środka nie należy

stosować np. kwitnąca uprawa, kwitnące chwasty, obecność spadzi.

PODR w Lubaniu



Etykieta :

Ochrona roślin bezpieczna 
dla pszczół



Zmiany zachodzące w środowisku wskutek zastosowania środków ochrony roślin, 

sposoby ograniczania zmian

PODR w Lubaniu

Szkodliwość pestycydów dla środowiska

• charakteryzuje je duża aktywność biologiczna

• szeroki zakres szkodliwego oddziaływania na

środowisko.

• mogą być przemieszczane przez wiatr z miejsc

zabiegów na sąsiednie uprawy i tereny, gdzie

są niepożądane lub szkodliwe.

• mogą w swojej pierwotnej postaci lub w

postaci produktów degradacji przenikać do

gleby, wody, powietrza, a nawet produktów

spożywczych i paszowych, stanowiąc

zagrożenie dla ludzi i zwierząt.



Zanieczyszczenia gleb

Zanieczyszczenie gleby środkiem ochrony roślin jest wynikiem bezpośredniego stosowania środka

nad powierzchnią gleby (np. oprysk, opylanie) lub do gleby (np. środki stosowane doglebowo,

zaprawy nasienne). Na wielkość narażenia ma wpływ dawka środka, jego forma użytkowa, liczba

zabiegów wykonywanych w czasie sezonu wegetacyjnego oraz odstęp między zabiegami.

Niezwykle istotną rolę w ocenie wielkości narażenia odgrywa termin stosowania środka, a także

gatunek oraz faza rozwojowa rośliny, w której stosowany jest środek.

PODR w Lubaniu



Wpływ środków ochrony roślin na środowisko glebowe

Związki chemiczne zawarte w środkach

ochrony roślin przedostające się do gleby długi okres

• wpływają negatywnie na bioróżnorodność

organizmów glebowych.

• Zmniejszenie liczebności mikroflory hamuje

procesy biochemiczne prowadzone w glebie a

głownie gospodarkę enzymatyczną

mikroorganizmów.

• Taka sytuacja powoduje zaburzenia w

funkcjonowaniu procesów glebotwórczych a w

konsekwencji degradację struktury gleby.

PODR w Lubaniu



Wpływ środków ochrony roślin na środowisko wodne

Źródła zanieczyszczenia wody

Wyróżnia się dwa główne rodzaje źródeł, z których środki

ochrony roślin przedostają się do zbiorników wód

powierzchniowych.

I.Źródła punktowe

Źródła punktowe są związane z przygotowaniem środków

ochrony roślin do zastosowania. Powstają one przede wszystkim

na terenie zabudowań gospodarczych, głównie podczas

napełniania, mycia i czyszczenia oraz zabezpieczania

opryskiwaczy, a także w wyniku niewłaściwego postępowania z

pozostałościami środków ochrony roślin.



Źródła zanieczyszczenia wody

II. Źródła rozproszone

Ryzyko przedostawania się środków ochrony roślin do wód

powierzchniowych ze źródeł rozproszonych jest związane ze

znoszeniem cieczy użytkowej podczas oprysku oraz ze

spływem powierzchniowym z pól i erozją.

Zjawiska te mogą być wywoływane przez następujące czynniki:

• wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w

trakcie stosowania danego środka lub krótko po nim,

• odpływ z systemu drenażowego (specyficzna forma spływu

o znaczeniu lokalnym).

PODR w Lubaniu



Sposoby wnikania zanieczyszczeń do środowiska wodnego

Zanieczyszczenia będące efektem koncentracji substancji

aktywnych zawartych w środkach ochrony roślin do wód

powierzchniowych i podziemnych mogą być przenoszone w

skutek dwóch odmiennych procesów:

I.Spływu powierzchniowego

Gdy intensywność deszczu przewyższa przesiąkliwość gleby

powstaje zjawisko określane mianem spływu powierzchniowego

spowodowanego ograniczoną przesiąkliwością gleby. Spływ

powierzchniowy pojawia się też, gdy gleba jest nasycona wodą i

większej jej ilości nie może przyjąć.

II. Znoszenia

Ilość stosowanego środka ochrony roślin, która jest

przemieszczana poza obszar będący celem zabiegu poprzez

działanie ruchu powietrza podczas stosowania środka.
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Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej

3a.  Zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu na środowisko wodne i  wodę pitną

Dobór konkretnego preparatu pod kątem

zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko wodne

powinien być przeprowadzony w oparciu o następujące

działania:

1.sporządzić wykaz pól, na których obowiązują ograniczenia

stosowania środków ochrony roślin i dokumentować ich

stosowanie;

2.wybrać właściwe środki ochrony roślin;

3.zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka i zwrócić

szczególną uwagę na zalecenia ograniczania ryzyka

4.postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stosowania

środków ochrony roślin w swoim terenie

Oznaczenie na większości opakowań środków ochrony

roślin do stosowania w uprawach polowych

i sadowniczych informujące o możliwości i sposobie

wykonywaniu zabiegów agrochemicznych w pobliżu

zbiorników i cieków wodnych.



Efektywne techniki stosowania  pestycydów zmniejszające ryzyko niszczenia pożytecznych 

organizmów

I. Racjonalne stosowanie chemicznych środków

ochrony roślin poprzez odejście od

programowego stosowania zabiegów i oparciu

decyzji na realnym zagrożeniu uprawy przez

szkodniki.

Można uwzględnić ograniczenie powierzchni

zabiegu do zabiegów brzegowych lub

punktowych, jeżeli szkodnik nie występuje na

całej plantacji.
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Metody stosowania środków ochrony roślin minimalizujące niebezpieczeństwo zabijania

pozytywnej fauny i flory obejmują



Efektywne techniki stosowania  pestycydów zmniejszające ryzyko niszczenia pożytecznych 

organizmów

II.unikanie stosowania insektycydów o szerokim spektrum działania i zastąpienie ich środkami

selektywnymi,

III.prawidłowo dobierać termin zabiegu - tak, aby nie powodować wysokiej śmiertelności owadów

pożytecznych,

IV.stosować zaprawy nasienne, które często eliminują konieczność opryskiwania roślin w czasie wegetacji,

V.pozostawiać miedze, remizy śródpolne i in., gdyż są one miejscem bytowania wielu gatunków owadów

pożytecznych,

VI.należy dokładnie zapoznawać się z treścią etykiety dołączonej do każdego środka ochrony roślin oraz

przestrzegać informacji w niej zawartych.
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Metody stosowania środków ochrony roślin minimalizujące niebezpieczeństwo zabijania

pozytywnej fauny i flory obejmują



Efektywne techniki stosowania  pestycydów zmniejszające ryzyko niszczenia pożytecznych 

organizmów

PODR w Lubaniu

Metody stosowania środków ochrony roślin minimalizujące niebezpieczeństwo zabijania

pozytywnej fauny i flory obejmują



Efektywne techniki stosowania  pestycydów zmniejszające ryzyko niszczenia pożytecznych 

organizmów

PODR w Lubaniu

Metody stosowania środków ochrony roślin minimalizujące niebezpieczeństwo zabijania

pozytywnej fauny i flory obejmują

Należy też pamiętać, że w procesie rejestracji tak ustala się dawki

i terminy stosowania, aby nie stanowiły zagrożenia dla niezwalczanych

gatunków. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z treścią etykiety

i prowadzenie ochrony zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony

Roślin.



Efektywne techniki stosowania  środków  ochrony  roślin zapobiegające skażeniu środowiska

Metody stosowania środków ochrony roślin minimalizujące niebezpieczeństwo zanieczyszczeń

wód powierzchniowych i podziemnych

Do głównych elementów bezpiecznego dla środowiska stosowania środków ochrony roślin

należą:

I.Optymalizacja terminów wykonywanych zabiegów ochrony

II.Sezonowy rozkład terminów zabiegów środkami ochrony roślin

III.Wybór odpowiedniego preparatu

IV.Eliminacja punktowych źródeł zanieczyszczenia
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Podsumowanie:

• Zabiegi chemiczne powinny być wykonywane zgodnie z założeniami 

integrowanej ochrony roślin

• Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z etykietą 

zamieszczoną na opakowaniu nie prowadzi do zatruć zapylaczy i 

degradacji środowiska naturalnego.

• Tylko odpowiednio wyedukowany rolnik wie, że produkcja roślinna 

nie istnieje bez pszczół, a pszczelarz, nie utrzyma się bez 

współpracy z rolnikiem 
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Manowski Grzegorz 

główny specjalista ds. ziemniaków,

roślin bobowatych i użytków zielonych, 

diagnosta opryskiwaczy 

tel. 797-010-650


