
Informacja na opakowaniu środka 
ochrony roślin

Gdzie znaleźć 
więcej informacji?

Przedstawiona poniżej naklejka znajduje się na większości opakowań środków 
ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w uprawach polowych i sadowniczych. 
Informacja ta ma szczególne znaczenie przy wykonywaniu zabiegów agrochemicznych 
w pobliżu zbiorników i cieków wodnych.

„Przyszłość środków ochrony roślin, które stosujesz, zależy także od Ciebie!”

Cel inicjatywy:Cel inicjatywy:
• Ochrona zbiorników i cieków wodnych przed zanieczyszczeniem środkami 

ochrony roślin wskutek spływu powierzchniowego z przylegających obszarów 
upraw polowych i sadowniczych, przy jednoczesnym zachowaniu efektywnej 
gospodarki rolnej. 

W tym celu należy wdrożyć w szerokiej praktyce rolniczej tworzenie roślinnych stref 
ochronnych wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.

Strefy ochronne porośnięte roślinnością 
Podstawowe wiadomości o powstawaniu i minimalizowaniu zjawiska spływu 
powierzchniowego oraz więcej informacji na temat inicjatywy tworzenia stref 
ochronnych znajduje się na stronie www.topps-life.org

Projekt TOPPS 
TOPPS jest realizowany dzięki wielostronnej współpracy, której początki sięgają 
2005 roku. Udział w nim bierze wiele krajów europejskich angażując lokalnych 
ekspertów i organizacje partnerskie. 

Zadaniem projektu TOPPS było i jest ograniczanie zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych środkami ochrony roślin ze źródeł miejscowych i rozproszonych. 
W ramach projektu zostały opracowane Poradniki Dobrych Praktyk (ograniczania 
zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł miejscowych i rozproszonych w tym 
ze spływu powierzchniowego z terenów rolniczych). Zastosowanie stref ochronnych 
porośniętych roślinnością jest jedną z zasad Dobrej Praktyki. Projekt został 
zainicjowany i jest fi nansowany przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 
(ECPA). 

Twórcy projektu zalecają:
• stosowanie zaleceń zawartych w Poradniku Dobrej Praktyki, które ograniczają 

źródła zanieczyszczeń miejscowych oraz minimalizują zanieczyszczenia 
pochodzące ze źródeł rozproszonych.

• dobór i stosowanie właściwych metod ograniczania ryzyka wystąpienia spływu 
powierzchniowego i znoszenia cieczy opryskowej.

Projekt obejmuje dystrybucję materiałów informacyjnych, 
porady ekspertów, szkolenia i pokazy skierowane do rolników, doradców 
i innych zainteresowanych osób.

 Przy Twojej pomocy możemy poprawić jakość wód w Twoim regionie!

UWAGA. Zalecenia zawarte w niniejszej ulotce, na naklejce 
oraz na stronie internetowej NIE ZASTĘPUJĄ OBOWIAZUJĄCYCH 

PRZEPISÓW PRAWNYCH

Chrońmy zbiorniki i cieki wodne,
tworząc strefy ochronne porośnięte roślinnością 

Jako członek 
Europejskiego Stowarzyszenia

Ochrony Roślin (ECPA)
wspieramy projekt ochrony

wód i bioróżnorodności. Popieramy 
utrzymanie wzdłuż zbiorników 

i cieków wodnych stref roślinnych 
w celu ograniczenia spływu 

powierzchniowego. 

Zalecamy zachowanie odstępu pomiędzy
uprawami a wodami powierzchniowymi
(także rowami melioracyjnymi) z uwagi

na ryzyko wystąpienia spływu
powierzchniowego.
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Jak utworzyć i zachować właściwie funkcjonującą strefę ochronną porośniętą 
roślinnością by ograniczyć spływ powierzchniowy i erozję gleby?

Jak ustalić szerokość stref ochronnych porośniętych roślinnością?

• Twórz strefy ochronne wzdłuż cieków i zbiorników 
wodnych, zadbaj o ich odpowiednią szerokość (patrz 
rysunek poniżej).

• W pasie roślin zastosuj roślinność wieloletnią (nawet gdy 
jesienią ich wzrost ustaje, rośliny takie nadal ograniczają 
spływ powierzchniowy).

• Wysiej gatunki roślin, głównie trawy odpowiadające 
lokalnym warunkom środowiskowym. 

• Utrzymuj gęsty porost roślin 
o wysokości min. 15 cm.

• Ogranicz do minimum przejazdy maszyn 
oraz przejścia dla zwierząt w strefi e ochronnej.

• W strefach ochronnych nie stosuj nawozów ani 
zabiegów środkami ochrony roślin. 

• Nie dopuszczaj do kumulacji osadów glebowych, 
a jeśli się gromadzą, przenoś je na pole uprawne.

• Zlikwiduj wszelkie ścieżki/przejazdy przecinające strefy 
ochronne, by zapobiec spływowi powierzchniowemu 
z sąsiadującej uprawy. 

Minimalna zalecana szerokość stref ochronnych jest uzależniona od rodzaju cieku wodnego. 

Co mówi zapis w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin?

W wypadku stosowania środków ochrony roślin z wyznaczonymi w etykiecie odległościami stosowania od cieków wodnych należy tę odległość traktować 
jako konieczną szerokość całej strefy ochronnej, w której mieści się strefa porośnięta roślinnością.

Gdy w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin nie zawarto informacji o szerokości strefy ochronnej:

Zastosuj strefę ochronną porośniętą roślinnością o minimalnej szerokości 5 m przy naturalnych ciekach i zbiornikach wodnych oraz szerokości minimum 2 m 
przy rowach melioracyjnych i zbiornikach wykonanych przez człowieka (dotyczy to również tych rowów, w których woda pojawia się tylko okresowo w ciągu roku). 

Chroń zbiorniki i cieki wodne!
Zachowaj je w czystości!

 Gleba to skarb! Zatrzymaj ją na swoim polu!

Spływ powierzchniowy i erozja gleby to bardzo ważne drogi zanieczyszczenia wód środkami ochrony 
roślin. Około 35% tych zanieczyszczeń dostaje się do wód powierzchniowych właśnie tą drogą. Zwykle nie 
można całkowicie wyeliminować zjawiska spływu powierzchniowego i erozji gleby w uprawach polowych 
i sadowniczych, ale można je znacząco ograniczyć stosując zasady Dobrej Praktyki będące częścią projektu 
TOPPS – Prowadis. Instytucje zaangażowane w realizację projektu w Polsce to Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach i Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. 

Utrzymywanie czystości wód i ograniczanie erozji gleb to ważne działania służące zarówno ochronie środowiska 
jak i wspierające efektywność oraz zrównoważoną produkcję w Twoim gospodarstwie. 

Strona internetowa TOPPS-Prowadis zawiera propozycje działań objętych zasadami Dobrej Praktyki w zakresie: 
dbałości o właściwy stan gleby, doboru płodozmianu, zakładania stref ochronnych porośniętych roślinnością, 
korzystania z urządzeń retencyjnych i irygacyjnych oraz doboru środków ochrony roślin.

Jednym z najprostszych, najszybszych i najbardziej skutecznych sposobów ograniczania zanieczyszczenia wody 
wskutek spływu powierzchniowego jest właśnie zakładanie stref ochronnych porośniętych roślinnością wzdłuż 
wszystkich zbiorników i cieków wodnych przylegających do obszaru Twoich upraw polowych i sadowniczych.

Dzięki Twojej pomocy wody powierzchniowe mogą być czyste

Podstawowe funkcje stref ochronnych porośniętych roślinnością oraz korzyści dla 
środowiska: 

• Zmniejszenie ilości środków ochrony roślin przedostających się do wód powierzchniowych, 
szacunkowo od 50 do 75%.

• Zmniejszenie erozji gleby i szkodliwego procesu nadmiernego użyźniania wód.
• Powstawanie nowych siedlisk dla fauny i fl ory, zwiększenie bioróżnorodności na danym terenie.
• Połączenie obszarów użytkowanych i nieużytkowanych rolniczo w celu zwiększenia spójności 

ekosystemów. 

Mimo że prawo nie reguluje tej kwestii bezpośrednio, tworzenie stref ochronnych porośniętych roślinnością 
jest bardzo istotnym zaleceniem. Zakładanie tych stref pomaga spełniać cele środowiskowe ujęte w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej, Dyrektywie w sprawie Zrównoważonego Stosowania Pestycydów oraz w powiązanych 
z nimi: Krajowym Planie Działania, Dyrektywie Siedliskowej i Wspólnej Polityce Rolnej.

Chroń swoje otoczenie! Spełniaj wymogi ochrony środowiska

Jak zachować czystość wód? 
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