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Zagro¿enia wynikaj¹ce ze stosowania
chemicznych rodków ochrony rolin
Chemiczne rodki ochrony rolin nale¿¹ do substancji, które
w razie przedostania siê do organizmu zagra¿aj¹ zdrowiu i ¿yciu
cz³owieka. Nieumiejêtne stosowanie tych preparatów mo¿e
przyczyniæ siê do wyst¹pienia wielu niepo¿¹danych efektów
zarówno u osób je stosuj¹cych, jak i u ich przysz³ych pokoleñ.
W artykule zosta³y omówione niekorzystne skutki stosowania
chemicznych rodków ochrony rolin oraz podstawowe zasady
pracy z tego typu substancjami.
Hazard posed by using chemicals for plant protection
Pesticides are substances which, if they enter the body, endanger
human health and sometimes even life. Incompetent use of those
substances may contribute to the occurrence of many adverse effects in both humans using pesticides and their future generations.
This article discusses some effects of chemical pesticides, their causes
and the basic principles of working with pesticides.
Fot. 1. Wspó³czesna uprawa prowadzona z wykorzystaniem chemicznych rodków ochrony rolin (fot. aut.)
Photo. 1. Modern cultivation carried out with the use of chemicals for plant protection (author’s photo)

Wstêp
O tym, ¿e chemiczne rodki ochrony rolin,
znane równie¿ jako pestycydy, s¹ ogólnodostêpne i szkodliwe tak¿e dla cz³owieka wie prawie
ka¿dy. Zwykle jednak nie uwiadamiamy sobie,
¿e mamy z nimi kontakt praktycznie na ka¿dym
kroku – równie¿ w takich miejscach publicznych,
jak szpitale czy muzea (gdzie w odniesieniu
do trzymanych w celach dekoracyjnych rolin
równie¿ je stosowano), a przede wszystkim
przyjmujemy ich pozosta³oci w pokarmach.
W niniejszym artykule zaprezentowano krótki
przegl¹d literatury wiatowej dotycz¹cy zagro¿eñ
zwi¹zanych ze stosowaniem chemicznych rodków ochrony rolin.

Pestycydy – historia i liczby
rodki ochrony rolin (pestycydy) to bardzo
liczna grupa zwi¹zków chemicznych. Wed³ug
Miêdzynarodowego Kodeksu Postêpowania
Podczas Dystrybucji i Stosowania Pestycydów
„pestycyd oznacza ka¿d¹ substancjê lub mieszaninê substancji przeznaczon¹ do zapobiegania,

niszczenia lub zwalczania agrofagów, w tym
równie¿ wektorów chorób ludzi i zwierz¹t,
niepo¿¹danych gatunków rolin lub zwierz¹t
powoduj¹cych szkody lub utrudnienia w czasie
produkcji, przerobu, przechowywania, transportu
lub sprzeda¿y ¿ywnoci, p³odów rolnych, drewna
i produktów drzewnych lub pasz, przeznaczon¹
do stosowania na zwierzêta w celu zwalczania
owadów, pajêczaków lub innych szkodników
zewnêtrznych lub wewnêtrznych. Nazwa
ta obejmuje substancje przeznaczone do stosowania jako regulatory wzrostu, defolianty,
desykanty, substancje przerzedzaj¹ce zawi¹zki
drzew owocowych, substancje zapobiegaj¹ce
przedwczesnemu opadaniu owoców oraz substancje stosowane przed lub po zbiorach rolin
w celu ochrony p³odów rolnych przed zepsuciem
w czasie przechowywania i transportu” [1].
Chemizacja rolnictwa to proces intensyfikacji
produkcji rolnej przez zwiêkszenie u¿ycia agrochemikaliów, do których nale¿¹ m.in. preparaty
stosowane w ochronie rolin przed szkodnikami.
Jej pocz¹tki siêgaj¹ czasów sprzed naszej ery,
jednak¿e rozkwit datuje siê na wspó³czesnoæ,

a konkretnie pocz¹tek lat 50. XX w., gdy na wiecie coraz wyraniej zaczê³y uwidaczniaæ siê
niedobory w produkcji ¿ywnoci. W tym okresie
wzrost cen jedzenia i g³ód zaczê³y doskwieraæ
nawet spo³eczeñstwom z krajów wysoko
uprzemys³owionych, zw³aszcza, ¿e to w³anie
one w najwiêkszym stopniu ucierpia³y w czasie
II wojny wiatowej i to w nich brakowa³o najbardziej taniej si³y roboczej w rolnictwie (w pierwszej
kolejnoci odbudowywano miasta i znajduj¹cy siê
w nich przemys³). Wszystkie te czynniki sta³y siê
bodcem do intensyfikacji produkcji najbardziej
podstawowych rolin uprawnych, jak np. kukurydza, pszenica, jêczmieñ, owies, proso, ry¿
czy sorgo. Zaczêto stosowaæ na szerok¹ skalê
nawozy, eksperymentowano z krzy¿ówkami
rolin, aby skróciæ czas ich rozwoju, zwiêkszyæ
plony i wykszta³ciæ podatnoæ na dzia³anie biocydów, a wszystko po to, by zwiêkszyæ wydajnoæ
produkcji z hektara (fot. 1.). Rosn¹c¹ od tamtego
okresu w lawinowym tempie produkcjê ¿ywnoci
osi¹gniêto jednak przede wszystkim dziêki zastosowaniu chemicznych rodków ochrony rolin [2].
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Najwiêcej pestycydów, bo a¿ oko³o 80%
wiatowej produkcji, zu¿ywanych jest w krajach
rozwiniêtych [1], jednak¿e najliczniejsze przypadki
zatruæ i zgonów spowodowanych przez te substancje notowane s¹ na obszarach, na których
zu¿ywa siê pozosta³e 20%. Przyczyn takiego
stanu jest wiele, a najwa¿niejsze z nich to stosowanie ma³o selektywnych, wysokotoksycznych
preparatów o d³ugim okresie karencji (np. DDT1),
dawno wycofanych z u¿ycia w krajach uprzemys³owionych [3], (choæ nadal przez firmy z tych
krajów produkowanych!) oraz lekcewa¿enie
zasad bezpieczeñstwa i higieny przy stosowaniu
takich substancji [4].
Wed³ug Pimentela jeszcze nie tak dawno
rokrocznie na wiecie przypadkowym zatruciom
pestycydami ulega³o ok. miliona ludzi, z czego
ok. 20 tys. to przypadki miertelne [2].

Zdrowotne skutki stosowania
chemicznych rodków ochrony rolin
Przeciêtny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
styka siê z chemicznymi rodkami ochrony rolin
poprzez glebê, wodê i produkty ¿ywnociowe
pochodzenia rolinnego i zwierzêcego [5].
S¹ jednak grupy zawodowe znacznie czêciej,
a przede wszystkim w znacznie wiêkszym stopniu
nara¿one na kontakt z pestycydami.

Fot. 2. Standardowe opakowanie preparatu owadobójczego (fot. aut.)
Photo. 2. Standard packaging of insecticides (author’s photo)

Najbardziej nara¿on¹ grup¹ ludzi s¹ osoby
zawodowo trudni¹ce siê stosowaniem biocydów:
rolnicy, weterynarze, pracownicy firm prowadz¹cych dezynsekcjê i deratyzacjê czy ¿o³nierze
pe³ni¹cy s³u¿bê w warunkach polowych (tabela).
Warto jednak wiedzieæ, ¿e ka¿dy z nas stosuj¹c
rodki ochrony rolin choæby w przydomowym
ogródku (fot. 2.), ale w nieodpowiedni sposób
i bez zapewnienia sobie odpowiednich rodków
ochrony indywidualnej, nara¿a zdrowie swoje
i swoich najbli¿szych [5].
Zazwyczaj zatrucia rodkami ochrony rolin
wywo³uj¹ u ludzi tylko reakcje miejscowe, a nie systemowe (ogólnoustrojowe), lecz niejednokrotnie
u osób nara¿onych na dzia³anie pestycydów
obserwuje siê powa¿niejsze objawy chorobowe:
1
DDT – 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorofenylo) etan,
organiczny zwi¹zek owadobójczy, ponad 30 lat temu
zosta³ wycofany z programów ochrony rolin uprawnych,
wczeniej stosowany w du¿ych ilociach.
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Tabela. Rodzaje ekspozycji cz³owieka na chemiczne rodki ochrony rolin [5]
Table. Human exposure to chemicals for plant protection
SYSTEMATYCZNE
OKRESOWE
PRZYPADKOWE
PRZEWLEK£E

Praca zawodowa przy produkcji, sprzeda¿y, stosowanie w rolnictwie, akcje przeciwepidemiczne i sanitarne
Stosowanie pestycydów do okrelonych celów, np. w gospodarstwach domowych w celu
zniszczenia szkodników
Omy³kowe spo¿ycia
Spo¿ywanie artyku³ów ¿ywnociowych zanieczyszczonych pozosta³ociami

znacz¹ce znu¿enie, depresje i niepokoje, zaburzenia funkcjonowania szlaków dopaminergicznych2
w centralnym uk³adzie nerwowym (poci¹gaj¹ce
za sob¹ zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia choroby
Parkinsona), czy te¿ wszelkiego rodzaju zaburzenia
sensomotoryczne, os³abienia pamiêci, spowolnienia czynnoci percepcyjno-ruchowych, uszkodzenia narz¹dów wewnêtrznych itp. [6]. W trakcie
swojej kariery zawodowej 36% weterynarzy
w New Jersey zaobserwowa³o u siebie przynajmniej raz w ¿yciu stan zatrucia insektycydami
stosowanymi przeciw paso¿ytom zwierzêcym [7],
a u 25% przebadanych jaki czas temu plantatorów chmielu w Polsce zdiagnozowano alergiê
na rodki ochrony rolin [8].
Nara¿enie na pestycydy jest niebezpieczne
przede wszystkim dla dzieci i nie dotyczy to tylko
rodzin rolniczych, w których na co dzieñ obcuje
siê ze rodkami ochrony rolin czy pije wodê
ze studni ska¿onej niejednokrotnie wszystkim,
co trafia do gruntu w promieniu kilku kilometrów.
Dotyczy to teoretycznie ka¿dego dziecka w Polsce, bo nale¿y pamiêtaæ, ¿e wokó³ nas ludzie maj¹
ogrody, gdzie czêsto bez zastanowienia stosuj¹
znaczne iloci biocydów, a i karaluchy (Blatella
orientalis) czy te¿ prusaki (Blatella germanica),
które zwalcza siê najczêciej chemicznie, wci¹¿
nie s¹ u nas rzadkoci¹. Paradoksalnie, obecnie
w sytuacji, gdy w wiêkszoci bloków mieszkalnych zlikwidowano zsypy (uprzednio stanowi¹ce
raj dla szkodników) zdarza siê, ¿e osoby tam
mieszkaj¹ce zaczê³y hodowaæ zwierzêta (jak
np. wê¿e lub paj¹ki), które dodatkowo karmi
siê np. … karaczanami. Skutkiem takiej sytuacji,
i dawniej, i dzi, jest nara¿enie mieszkañców
bloków na dzia³anie, po pierwsze szkodliwych
paso¿ytów, a po drugie – stosowanych czêsto
prewencyjnie rodków owadobójczych3.
Wracaj¹c do dzieci: jak wykazuj¹ badania [6],
nieprawid³owo stosowane rodki ochrony rolin
mog¹ byæ przyczyn¹ poronieñ, przedwczesnych
porodów, zwiêkszaj¹ ryzyko powstawania wad
rozwojowych, i/lub mog¹ przyczyniaæ siê do powstawania zmian w rozwijaj¹cym siê uk³adzie
nerwowym, w³¹cznie ze zwiêkszonym prawdopodobieñstwem pojawiania siê u najm³odszych
nowotworów centralnego uk³adu nerwowego.
W literaturze naukowej [9] opisany jest przypadek
pewnego przedszkola, w którym w trakcie prowadzenia zabiegów dezynsekcyjnych zastosowano w pomieszczeniach zamkniêtych preparaty
2
Szlaki dopaminergiczne – szlaki neuronalne w mózgowiu,
w których g³ównym neurotransmiterem jest dopamina
3
Gliniewicz A., Mikulak E., Sawicka B. 2004 Karaczany
w rodowisku ¿ycia cz³owieka, mo¿liwe zagro¿enia dla
zdrowia i znaczenie ekonomiczne. http://www.prusaki.
com.pl/gfx/pzhkaral.pdf.

owadobójcze, przeznaczone do u¿ytku w warunkach polowych (chlorpirifos). Na skutek tych
poczynañ ucierpia³o i zdrowie dzieci (z³e samopoczucie, bóle g³owy, objawy skórne, podra¿nienie
uk³adu oddechowego itp.) i kieszenie rodziców
oraz w³adz przedszkola. Nale¿y bowiem wiedzieæ,
¿e rodki do stosowania polowego, które w normalnych warunkach rozk³adaj¹ siê czêsto pod
wp³ywem wilgoci, drobnoustrojów glebowych
czy np. promieniowania UV, w pomieszczeniach
zamkniêtych pozostaj¹ przez d³ugi czas w formie
niezmienionej [10]. We wspomnianym przypadku
wi¹za³o siê to tak z zamkniêciem i ca³kowitym
remontem pomieszczeñ placówki, jak i wymian¹
wszystkich elementów, w których biocydy mog³y
pozostaæ – mebli, zabawek czy ksi¹¿ek.
Du¿a czêæ wspó³czenie stosowanych pestycydów oddzia³uje na uk³ad hormonalny [13].
Zwi¹zki tego typu przyjêto okrelaæ w literaturze
fachowej skrótem EDCs4. Substancje te mog¹
stymulowaæ lub hamowaæ uk³ad endokrynny
doprowadzaj¹c do znacznych wahañ w poziomie
hormonów. Zaobserwowano równie¿ ich wp³yw
na powstawanie takich chorób narz¹dów rodnych
kobiet, jak w³ókniaki i endometrioza [11]. Poniewa¿
wiêkszoæ z tych zwi¹zków ma dzia³anie estrogenne, to ich negatywny wp³yw jeszcze silniej ni¿
kobiety dotyka mê¿czyzn – EDCs indukuj¹ zwyrodnienia mêskich narz¹dów p³ciowych, skutkiem
czego u osób na nie nara¿onych znacznie czêciej
spotyka siê takie przypad³oci, jak wnêtrostwo5
i spodziectwo6. Mo¿na równie¿ uznaæ, ¿e EDCs
odgrywaj¹ jedn¹ z bardziej kluczowych ról w powstawaniu mêskiej bezp³odnoci [11].
Szkodliwe dzia³anie pestycydów na ludzkie
organizmy sprawia, ¿e od lat trwaj¹ badania nad
indukcj¹ przez nie jednego z wariantów choroby
Creutzfeldta-Jakoba (znanej szerzej pod nazw¹
„choroby wciek³ych krów“). Ponadto przyczynia
siê do zachorowañ na chorobê Parkinsona i Alzheimera, czy choæby wystêpowania alergii pokarmowych w zwi¹zku z toksynami w jedzeniu [6].
Dodatkowo, coraz czêciej zwraca siê uwagê
na fakt, ¿e szkodliwy jest nie tylko aktywny
4

EDCs – ang.: Endocrine Disrupting Compounds,
pol.: ksenohormony, hormonomimetyki – zwi¹zki
chemiczne pochodz¹ce spoza ustroju i wchodz¹ce
w interakcje z jego uk³adem hormonalnym. Wiêkszoæ
ksenohormonów charakteryzuje siê dzia³aniem
estrogennym (ksenoestrogeny), choæ spotyka siê równie¿
zwi¹zki o dzia³aniu androgennym (ksenoandrogeny).
Ksenohormony zalicza siê do szerokiej grupy nazywanej
w pimiennictwie angielskim endocrine disrupting
compounds (EDCs) lub endocrine disruptors (EDs).
5
Wnêtrostwo (³ac.: cryptochismus) – wada rozwojowa
noworodków p³ci mêskiej polegaj¹ca na nie zst¹pieniu
j¹der do worka mosznowego (pozostaj¹ one w jamie
brzusznej b¹d te¿ w kanale pachwinowym)
6
Spodziectwo (³ac.: hypospadiasis) – umiejscowienie ujcia
cewki moczowej u ch³opców na brzusznej stronie pr¹cia

sk³adnik pestycydów wymieniany na etykiecie,
lecz negatywnie dzia³aæ mog¹ równie¿ dodatki
wspomagaj¹ce dzia³anie preparatów ochrony
rolin – teoretycznie obojêtne dla organizmów
substancje, maj¹ce tylko zwiêkszaæ skutecznoæ
dzia³ania konkretnej toksyny [5].

Szkodliwe dzia³anie chemicznych
rodków ochrony rolin
Sporód ca³ej gamy rodków ochrony rolin
najniebezpieczniejsze s¹ zoocydy, czyli te substancje, które s³u¿¹ do zabijania zwierz¹t – tak krêgowych, jak i bezkrêgowych. Wiêkszoæ dostêpnych
w handlu zoocydów to preparaty neurotoksyczne
b¹d antykoagulanty. Neurotoksyczne s¹ najczêciej preparaty owadobójcze z popularnych grup
chemicznych, takich jak pyretroidy, oksadiazyny,
karbaminiany czy zwi¹zki fosfoorganiczne.
Wiêkszoæ z nich, poza jednym g³ównym mechanizmem dzia³ania neurotoksycznego, powoduje równie¿ mnóstwo dodatkowych efektów,
z których wiele jest groniejszych dla ludzi, ni¿
owadów. Indoxacarb, jedna z substancji czynnych
insektycydów z grupy oxadiazyn jest np. toksyczna
dla ssaków, a dla wiêkszoci owadów… praktycznie
w ogóle [12]. Podobnie, do dzisiaj nie jest znana
przyczyna uszkadzania miêni d³ugich koñczyn
u cz³owieka przez zwi¹zki fosfoorganiczne.
Dostêpne na polskim rynku rodentocydy
(pestycydy gryzoniobójcze) to przede wszystkim substancje o dzia³aniu antykoagulacyjnym,
czyli zaburzaj¹ce dzia³anie uk³adu krwiononego.
Wiêkszoæ z tych preparatów to zwi¹zki, które
nale¿y przyjmowaæ pokarmowo. W tym przypadku mo¿na siê zabezpieczyæ dodaj¹c do nich albo
substancje pogarszaj¹ce smak, przez co trac¹
na atrakcyjnoci dla naszych kubków smakowych, albo te¿ substancje powoduj¹ce wymioty,
dziêki czemu po przypadkowym zjedzeniu nasz
organizm szybko pozbêdzie siê takiej trucizny
(gryzonie nie maj¹ odruchu wymiotnego).

Znacznie mniej jednoznaczne s¹ mechanizmy
dzia³ania substancji grzybobójczych – wiadomo
jednak¿e, ¿e zatrucie znaczn¹ czêci¹ z nich
mo¿e w d³u¿szym czasu powodowaæ indukcjê
nowotworów [13].
Bardzo niebezpieczne w skutkach s¹ takie
b³êdy przy stosowaniu pestycydów, jak dobór niew³aciwych rodków i ich dawek, niestarannoæ
wykonywania zabiegów, czy te¿ zanieczyszczenia
aparatury do opryskiwania (fot. 3.).
Najczêciej zdarza siê tak, ¿e w³aciciele
ogrodów, bez konsultacji ze specjalist¹, udaj¹ siê
do sklepu ogrodniczego i kupuj¹ artyku³y, czêsto
nie zapoznaj¹c siê nawet z kart¹ charakterystyki
substancji chemicznej. Póniej z du¿¹ czêstotliwoci¹ i zaanga¿owaniem godnym wy¿szej sprawy
stosuj¹, zwykle najzupe³niej niepotrzebnie, ró¿norakie rodki ochrony rolin, czym niewiadomie
stwarzaj¹ zagro¿enie tak dla siebie, jak i rodziny
oraz ca³ego otaczaj¹cego ich ekosystemu.

Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ
Ogromne znaczenie w zapobieganiu niepo¿¹danym skutkom stosowania chemicznych
rodków ochrony rolin maj¹ wymagania i rygory,
jakie stawia siê przy wprowadzaniu ich do obrotu.
Du¿¹ uwagê powiêca siê opakowaniu i znakowaniu
rodka, a tak¿e szczegó³owym informacjom, które
musz¹ byæ do³¹czone w postaci instrukcji. Zawsze
powinna ona zawieraæ dane dotycz¹ce w³aciwoci,
zastosowania, okresu karencji7, okresu prewencji8,
fitotoksycznoci9, udzielaniu pierwszej pomocy,
informacje dla lekarza oraz opis postêpowania
w przypadku: po¿aru, niezamierzonego uwolnienia
do rodowiska, sposobu magazynowania i przechowywania, transportu itp. [1, 14, 15].
Przed u¿yciem chemicznego rodka ochrony
rolin trzeba zastanowiæ siê, czy to naprawdê
niezbêdne, a je¿eli tak, to nale¿y zapoznaæ siê
z kart¹ charakterystyki u¿ywanej substancji,
zawieraj¹c¹ a) opis zagro¿eñ, które mo¿e spowodowaæ okrelona substancja lub mieszanina chemiczna, b) podstawowe dane fizyko-chemiczne
na jej temat oraz c) informacje o potencjalnych
zagro¿eniach, zwi¹zanych z dan¹ substancj¹ lub
mieszanin¹, a tak¿e d) metodach zapobiegania
niepo¿¹danym skutkom i procedurach, które
nale¿y wdro¿yæ w razie wyst¹pienia ska¿enia.
Zawsze nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e tylko bardzo silne
zatrucia stosowanymi dzisiaj rodkami ochrony
rolin daj¹ natychmiastowe objawy, natomiast
wiêkszoæ z nich ujawnia siê dopiero po co najmniej kilku latach (tzw. dzia³anie nastêpcze).

Podsumowanie
W artykule przedstawiono jedynie zarys zagadnienia, jakim jest problematyka negatywnego
7

Fot. 3. Zaniedbany rêczny opryskiwacz wykorzystywany
do aplikacji rodków owadobójczych w przydomowym
ogrodzie (fot. aut.)
Photo. 3. Unkempt hand sprayer used for applying insecticides in a home garden (author’s photo)

Okres karencji – czas, który powinien up³yn¹æ od dnia
zastosowania rodka ochrony rolin do dnia zbioru rolin
lub produktów rolinnych przeznaczonych do konsumpcji.
8
Okres prewencji – czas po zastosowaniu rodka ochrony
rolin, w którym cz³owiek i zwierzêta nie powinni stykaæ
siê ani przebywaæ w pobli¿u miejsc, tak¿e w obiektach,
w których zastosowano rodek ochrony rolin,
9
Fitotoksycznoæ – zdolnoæ zwi¹zku do powodowania
tymczasowych lub d³ugotrwa³ych uszkodzeñ rolin.

wp³ywu chemicznych rodków ochrony rolin
na organizm cz³owieka. Opisanie ze szczegó³ami
wszystkich aspektów tej kwestii skutkowa³oby
zapewne powstaniem kilkudziesiêciotomowej
ksi¹¿ki. Autorzy chc¹ wyczuliæ czytelnika, uwiadamiaj¹c mu, jak wielkim zagro¿eniem mog¹
byæ chemikalia, których g³ównym celem jest,
paradoksalnie, poprawa jakoci ¿ycia gatunku
homo sapiens.
Przede wszystkim powinnimy pamiêtaæ,
¿e jedn¹ z najwa¿niejszych zasad bezpiecznej
pracy z chemicznymi rodkami ochrony rolin
jest posiadanie przez wykonuj¹cych zabiegi
chemizacyjne, adekwatnego do pe³nionych zadañ
zasobu wiedzy o dzia³aniu pestycydów, pe³nej
wiadomoci zagro¿enia, jakie niesie za sob¹
kontakt z tymi substancjami oraz znajomoæ
sposobów przeciwdzia³ania ewentualnym niekorzystnym skutkom. Bardzo wa¿ne jest tak¿e
poznanie istoty pracy ze rodkami ochrony
rolin, procesów produkcyjnych i czynnoci wykonywanych na poszczególnych stanowiskach
oraz wynikaj¹cych z tego zagro¿eñ dla zdrowia
cz³owieka i rodowiska.
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