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Skuteczność i dostępność pestycy-
dów przyczyniła się do ich upowszech-
nienia, przyniosła olbrzymie korzyści 
w produkcji roślinnej i weterynaryjnej 
oraz higienie i ochronie zdrowia. Jed-
nak w miarę upływu czasu i postępu 
wiedzy, stworzyła także wiele możliwo-
ści powstania zagrożeń, zmuszających 
do krytycznej oceny nie tylko korzyści, 
ale przede wszystkim doraźnych i odle-
głych skutków ich stosowania. 

Powszechność wykorzystywania nie-
których środków ochrony roślin obok 
niekwestionowanych korzyści, wywiera 
negatywny wpływ na środowisko, w tym 
na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt. 
Jednym z najważniejszych założeń przy 
ich wyborze miała być pełna wybiór-
czość działania na organizmy niepożą-
dane oraz nieszkodliwa dla człowieka 
i pożytecznych zwierząt, owadów czy 

roślin. Jednakże selektywność ta nigdy 
nie jest całkowita, dlatego zawsze ist-
nieje niebezpieczeństwo wywołania 
niezamierzonych skutków ekologicz-
nych czy toksycznych. Toksyczne od-
działywanie zależne jest od substancji 
biologicznie aktywnej, formy i sposobu 
aplikacji, persystencji (trwałości pesty-
cydu w środowisku) i zdolności do bio-
akumulacji. Ma to szczególne znaczenie 
dla człowieka, który jest ostatnim ogni-
wem w łańcuchu pokarmowym przez 
co, wraz z pożywieniem, przyjmuje 
wzbogaconą dawkę zanieczyszczeń.

Zagrożenie zdrowia i życia ludzi

Pestycydy nie wykazują wyłącznie 
korzystnego działania na produkcję 
roślinną, gdyż ze względu na swój tok-
syczny charakter mogą powodować 
szkodliwe skutki dla konsumentów. 

Ochrona zdrowia ludzi i środowiska 
przed ewentualnymi niepożądanymi 
skutkami stosowania środków ochrony 
roślin w rolnictwie jest ważnym zada-
niem wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Żywność pochodze-
nia roślinnego stanowi podstawowy 
składnik naszej codziennej diety, dlate-
go, szczególnie istotna jest ocena pozo-
stałości substancji szkodliwych w niej 
zawartej. Występowanie pozostałości 
pestycydów w płodach rolnych jest 
naturalnym efektem ich stosowania w 
produkcji rolniczej. Pożądane jest, aby 
zawarte w żywności zanieczyszczenia 
były poniżej dopuszczalnych poziomów 
bądź nie zawierały ich w ogóle. 

Zapewnienie bezpieczeństwa zdro-
wotnego konsumentów w tym zakre-
sie opiera się na szeroko zakrojonych 
badaniach pozostałości pestycydów 
w żywności i paszach na etapie ich pro-
dukcji i sprzedaży przeprowadzanych 
w ramach urzędowych kontroli mającej 
na celu ocenę prawidłowości ich stoso-
wania. Badania te realizowane są m.in. 
przez Laboratoria Instytutu Ochrony 
Roślin – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego (IOR-PIB) już od 1971 ro-
ku, przy czym od roku 1996 wspólnie 
z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN), a roku 2006 
na mocy programów wieloletnich, re-
alizowanych przez IOR-PIB i nadzo-
rowanych przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Dane z ostatnich lat wskazują iż 35-
40% produktów zawierało pozostałości 
pestycydów, przy czym zdecydowana 
większość badanych rodzimych płodów 
rolnych (95-98%) spełniała wymagania 
prawa żywnościowego w zakresie naj-
wyższych dopuszczalnych poziomów 

Skutki nieprawidłowego 
stosowania środków ochrony roślin
Wiek dwudziesty odcisnął swe piętno w całym spektrum życia współczesnego człowieka, przy-
czyniając się do zmian typowo społecznych, kulturalnych poprzez światopoglądowe, aż do stricte 
naukowych i technicznych. Dzięki zdobyczom nauki i techniki, także rolnictwo stało się bardziej 
innowacyjne i niezwykle efektywne. Postęp w tej dziedzinie dokonał się między innymi poprzez 
mechanizację i chemizację produkcji rolniczej. Zastosowanie pestycydów, w tym chemicznych 
środków ochrony roślin o szerokim zakresie aktywności, skutecznie chroniących uprawy przed 
agrofagami, stało się niezwykle ważnym elementem nowoczesnego rolnictwa stabilizującym 
wysokość i jakość płodów rolnych.

Zatrute pszczoły
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pozostałości (NDP). Skala stwierdzo-
nych ponadnormatywnych pozosta-
łości pestycydów jest porównywalna 
z notowaną dla produktów żywnościo-
wych na rynku UE, czy też wyprodu-
kowanych w Stanach Zjednoczonych. 
Niepokojący jest natomiast fakt coraz 
częstszego stwierdzania w jednej prób-
ce pozostałości wielu różnych pesty-
cydów. Nasila się proceder stosowania 
substancji niedozwolonych w ochronie 
roślin uprawnych. W 2017 roku pozo-
stałości substancji niedozwolonych do 
stosowania stwierdzono aż 10% bada-
nych próbek. 

Zatrucia pszczół

Wpływ zjawiska zapylania na przy-
rodę i życie człowieka jest trudny do 
oszacowania. Powszechnie ocenia się, 
że około jednej trzeciej pokarmu spo-
żywanego przez ludzi, jest możliwe do 
uzyskania, dzięki zapylaniu dokony-
wanemu przez pszczoły. Te produkty 
to większość owoców, wiele warzyw 
oraz roślin strączkowych, w tym ro-
ślin pastewnych takich jak lucerna 
i koniczyna.

Pszczoła miodna (Apis mellifera), 
podobnie jak inne owady, charakte-
ryzuje się wysoką wrażliwością na za-
trucia kontaktowe powodowane przez 
chemiczne środki ochrony roślin, zna-
ne również jako pestycydy. Wynika 
to z łatwego wnikania tych związków 
przez okrywy ciała oraz zakończenia 
nerwów, które znajdują się na ich od-
nóżach. Stanowi to główną przyczynę 

śmiertelnych zatruć owadów przez 
neurotoksyny, czyli trucizny układu 
nerwowego, które dominują w asorty-
mencie insektycydów. Oznacza to po-
trzebę przestrzegania okresu prewencji 
po wykonaniu zabiegu chemicznego 
w celu niedopuszczenia do kontaktu 
trucizny, która znajduje się w powie-
trzu lub na powierzchni roślin, z orga-
nizmem pszczoły. 

Jako najczęstszą przyczyną zatru-
cia pszczół wskazuje się substancje tj.: 
klotianidyna, chloropiryfos, dimetoat. 
W indywidualnych przypadkach stwier-
dzano również inne insektycydy z gru-
py neonikotynoidów, tj. imidaklopryd 
i jego pochodną mocznikową, tiame-
toksam, fipronil oraz pyretroidy: cyper-
metryna i deltametryna. W większości 
badanych próbek wykrywana obecność 
kilku substancji (nawet do 20).

Zagrożenie dla pszczół stanowią 
nie tylko określone środki ochrony 
roślin, ale i ich mieszaniny, substancje 
wspomagające działanie pestycydów 
(adiuwanty), biostymulatory, czy na-
wozy dolistne. Niestety, samo prze-
strzeganie okresów prewencji, które 
są bardzo krótkie ponieważ liczone w 
godzinach, nie stanowi wystarczającego 
zabezpieczenia pszczół przed zagroże-
niami pestycydowymi. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że w celu skutecznego zwal-
czania szkodników roślin lub mikroor-
ganizmów chorobotwórczych, wyma-
gane jest długotrwałe utrzymywanie się 
trucizny w całej roślinie. Prowadzi to 
do zatruć pokarmowych pszczół, wy-

Pozostałości pestycydów w płodach rolnych w 2017 

 

Mając świadomość zagrożeń wyni-
kających z niewłaściwego stosowania 
środków ochrony roślin należy:

Stosować tylko środki ochrony roślin  y
dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie z przepisami o ochronie ro-
ślin lub przepisami o rolnictwie ekolo-
gicznym oraz przestrzegać warunków 
podczas ich stosowania, tak by wyeli-
minować lub ograniczyć do minimum 
negatywne skutki tych zabiegów.
Środki ochrony roślin należy stosować  y
wyłącznie do celów wskazanych na 
etykiecie-instrukcji stosowania i ściśle 
według podanych w niej zaleceń.
Rolnicy są zobowiązani do prowadze- y
nia ewidencji zabiegów wykonywa-
nych przy użyciu środków ochrony 
roślin i przechowywania. 
Zabiegi chemicznej ochrony roślin po- y
winny wykonywać osoby posiadające 
aktualne zaświadczenie o przeszkole-
niu w tym zakresie.
Zabiegi ochrony roślin powinny być  y
wykonywane sprzętem sprawnym 
technicznie, co musi być potwierdzo-
ne badaniami przeprowadzonymi 
przez upoważnione jednostki wyda-
nia atestu. 
Środki ochrony roślin na terenie otwar- y
tym należy stosować, jeżeli prędkość 
wiatru nie przekracza 3 m/s i miejsce 
stosowania środka ochrony roślin jest 
oddalone o co najmniej 5 m od dróg 
publicznych i o co najmniej 20 m od 
budynków mieszkalnych i zabudowań 
inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, 
ogrodów działkowych, rezerwatów przy-
rody, wód powierzchniowych oraz od 
granicy wewnętrznego terenu ochrony 
strefy pośredniej źródeł i ujęć wód.
Rolnicy zobowiązani są do przestrze- y
gania okresów karencji i prewencji 
podczas stosowania środków ochro-
ny roślin (okres karencji to czas, który 
powinien upłynąć od dnia zastoso-
wania środka ochrony roślin do dnia 
zbioru roślin lub produktów roślinnych 
przeznaczonych do konsumpcji; okres 
prewencji to czas, po zastosowaniu 
środka ochrony roślin, w którym czło-
wiek i zwierzęta nie powinny stykać się 
ani przebywać w pobliżu miejsc, także 
w obiektach, w których zastosowano 
środek ochrony roślin, zabrania się 
stosowania środków ochrony roślin 
niezgodnie z okresami prewencji dla 
pszczół).
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nikających ze skażenia nektaru, pyłku, 
spadzi, czy nawet spijanej przez nie 
wody. Objawy takich zatruć o charak-
terze chronicznym mogą występować 
w dłuższym okresie i dotyczą całej 
rodziny pszczelej, a nie tylko pszczół 
robotnic. Należą do nich, między in-
nymi: zmniejszenie aktywności pszczół, 
dezintegracja pracy i osłabienie rodziny 
pszczelej, zahamowanie rozwoju larw 
i wychowu czerwiu, zwiększenie po-
datności na porażenie przez pasożyty 
i patogeny, złe zimowanie. 

Skażenie siedliska rolniczego

W skutek niewłaściwej gospodar-
ki pestycydami możliwe jest skażenie 
siedliska rolniczego, czyli tzw. intok-
sykacja siedliska rolniczego. Taki te-
ren przez bardzo długi czas nie może 
być wykorzystywany rolniczo. Zanie-
czyszczenia gleb i gruntów pestycydami 
mogą zmieniać właściwości fizyczne, 
chemiczne i mikrobiologiczne gleby 
obniżając jej urodzajność, a więc powo-
dują zmniejszenie plonów i obniżenie 
ich jakości, zakłócają przebieg wegeta-
cji roślin, niszczą walory ekologiczne 
i estetyczne szaty roślinnej.

Komplikacje 
w uprawach następczych

Intensywna i niewłaściwie pro-
wadzona chemiczna ochrona upraw 
może powodować negatywne efekty 
w uprawach następczych nawet przez 
24 miesiące po ich zastosowaniu. 

W głównej mierze problem ten doty-
czy pozostałości herbicydów w glebie. 
Dlatego należy tak dobierać preparaty 
do ochronę zbóż, kukurydzy czy innych 
upraw po których będą wysiewane ro-
śliny wrażliwe, tj. rzepak, bobowate 
czy buraki cukrowe, aby zastosowane 
herbicydy nie dyskwalifikowały tych 
upraw. W tym celu należy dokładnie 
zapoznać się z etykietą stosowanych 
preparatów. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na maksymalną zalecaną daw-
kę oraz czas i warunki rozkładu danej 
substancji aktywnej i jej wpływ na upra-
wy następcze. 

Zniesienie cieczy roboczej

Środki ochrony roślin są przeznaczo-
ne tylko do ich nanoszenie na obiekty 
będące celem zabiegu. Podczas opry-
skiwania roślin część cieczy użytkowej 
jest przenoszona przez prądy powietrza 
poza opryskiwane pole stając się zagro-
żeniem dla otoczenia (np. ludzi, zwie-
rząt, sąsiadujących upraw). Zjawisko to 
niesie za sobą negatywne konsekwencje 
zarówno w wymiarze ekologicznym, jak 
i ekonomicznym. Z tego powodu na-
leży przedsięwziąć wszystkie możliwe 
środki, aby znoszenie ograniczyć do 
minimum.

Negatywne konsekwencje znoszenia 
to przede wszystkim:

strata środka ochrony roślin w wy-•	
miarze ekonomicznym, 
obniżona skuteczność ochrony ro-•	
ślin z powodu obniżonego nanie-

sienia preparatu na opryskiwanych 
obiektach, 
pozostałości niedozwolonych środ-•	
ków ochrony roślin w uprawach są-
siadujących nie będących przedmio-
tem zabiegu – w szczególnie problem 
dotyczy upraw ekologicznych, 
zanieczyszczenie środowiska, w tym •	
zwłaszcza wód powierzchniowych, 
uszkodzenie wrażliwych roślin i orga-•	
nizmów nie będących celem zabiegu, 
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia •	
ludzi i zwierząt.

Nasilenie się zjawiska 
odporności na pestycydy

Odporność jest naturalnym zja-
wiskiem dziedzicznego lub wyuczo-
nego (nabytego) przystosowania się 
wzrastającej liczby osobników danej 
populacji agrofaga do przeżywania 
chemicznych zabiegów ochrony ro-
ślin lub braku reakcji na te zabiegi, 
zapewniające początkowo efektywne 
zwalczanie lub zapobieganie szkodom. 
Występowanie zjawiska odporności u 
agrofagów znacznie przesuwa próg 
opłacalności ochrony chemicznej, 
powoduje spadek plonowania roślin 
rolniczych i często prowadzi do po-
gorszenia jakości plonu. Ważną przy-
czyną, która pośrednio i bezpośrednio 
przyspiesza powstawanie odporności 
jest szeroko praktykowana intensywna 
produkcja rolnicza, wymagająca inten-
sywnej ochrony chemicznej.

Odporność powstaje wskutek natu-
ralnych procesów selekcji i nie można 
jej całkowicie wyeliminować nie re-
zygnując ze stosowania pestycydów. 
Można natomiast jej przeciwdziałać 
lub opóźnić jej wystąpienie. Główne 
metody przeciwdziałania lub opóźnia-
nia odporności to m.in.: stosowanie 
obniżonych dawek, zmniejszenie czę-
stotliwości zabiegów, stosowanie pe-
stycydów o krótkim okresie trwałości, 
dostosowanie zabiegów do momentu 
wystąpienia najbardziej wrażliwego 
stadium agrofaga, jak również poprzez 
zabiegi lokalne na ściśle ograniczonej 
powierzchni, wykonywanie zabiegów 
przy wyższych progach szkodliwości.
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