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Celem pracy była ocena poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pod względem 
występowania pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin, obejmująca  
dopływy Wisły na obszarach intensywnej produkcji ogrodniczej i rolniczej. 

Stosowanie środków ochrony roślin w produkcji roślinnej przynosi producentom duże korzyści oraz zapewnia 

poprawę jakości produkowanych artykułów rolno-spożywczych. Należy jednak zdawać sobie sprawę,  

że rosnące zużycie środków ochrony roślin w rolnictwie pociąga za sobą niebezpieczeństwo występowa-

nia ich pozostałości w wodach powierzchniowych, co w konsekwencji może stanowić zagrożenie nie tylko 

dla środowiska naturalnego, ale także dla konsumenta. 

Próbki do badań zostały pobrane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warsza- 

wie w okresie od początku lipca do połowy grudnia 2016 roku. Analizę jakościową i ilościową pozostało- 

ści wykonano w Zakładzie Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.  

Do badań wykorzystano akredytowaną metodę, obejmującą 95 substancji biologicznie czynnych, sto-

sowanych środków ochrony roślin. Ta szybka i nowoczesna metoda polegająca na bezpośrednim na- 

strzyku próbki wody i użyciu chromatografów cieczowych z podwójnym detektorem masowym  

(LC/MS/MS) pozwala na oznaczenie pozostałości na bardzo niskich poziomach stężeń od  0,01 do 0,05 µg/l. 

Za kryterium oceny wyników monitoringu przyjęto wartości graniczne wskaźników jakości wody zamie- 

szczone w załączniku nr. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 204, 

poz. 1728 z 2002 roku).

WSTĘP CEL

MATERIAŁY I METODY

WYNIKI

Łącznie analizie poddano 86 prób wody. W 21 próbach, czyli w 25% ogółu analizowanych, nie stwierdzo-

no obecności pozostałości środków ochrony roślin. W 14 próbach, czyli w 16% wykryto pozostałości, których 

suma wynosiła poniżej 0,1 µg/l, w 49 próbach, czyli w 57% wykryto pozostałości, których suma wynosiła 

poniżej 0,5 µg/l. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 98% prób można zakwalifikować do kate-

gorii A1 jakości wody. Jedynie w dwóch próbach wody wykryto pozostałości, których suma wynosiła około  

2 µg/l, co kwalifikowało te próby do kategorii A2 jakości wody. Ogółem w 75% badanych prób (65 prób)  

stwierdzono obecność 27 różnych pozostałości środków ochrony roślin, obejmujących fungicydy, insektycydy i her-

bicydy. Poszczególne pozostałości wykrywane były z różną częstotliwością. Najczęściej wykrywanym pestycydem 

występującym w ponad połowie analizowanych prób był repelent DEET i fungicyd karbaminianowy: karbendazym 

W około co trzeciej próbie wykrywano MCPA (herbicyd) i chloropiryfos (insektycyd fosforoorganiczny). W co piątej 

próbie znaleziono  imidaklopryd (insektycyd neonikotynowy), boskalid (fungicyd) i propachizafop (insektycyd).

Rysunek 1. Lokalizacje punktów poboru wody do badań.
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GRUPA SUBSTANCJA AKTYWNA

Insektycydy  
fosforoorganiczne chlorpyrifos

Insektycydy pozostałe acetamipryd, DEET, chlorantraniliprol, etoksazol,  
heksytiazoks, imidaklopryd, malation, metoksyfenozyd, pyridaben

Fungicydy karbaminianowe karbendazym, tiofanat metylu

Fungicydy pozostałe azoksystrobina, boskalid, cyprokonazol, fluopyram,  
flutriafol, prokwinazyd, tebukonazol

Herbicydy 2,4,-D, bentazon, izoproturon, lenacyl, MCPA,  
mekoprop, pendimetalina, propachizafop

Tabela 1. Wartości graniczne wskaźników jakości wody (Dz. U. nr 204, 
poz. 1728 z 2002 roku).

KATEGORIA
 JAKOŚCI WODY

ZAWARTOSĆ SUMY
PESTYCYDÓW DZIAŁANIE

A1 Do 0,001mg/l
(1µg/l)

woda wymagająca prostego  
uzdatniania fizycznego

A2 Do 0,0025mg/l
(2,5µg/l)

woda wymagająca typowego
uzdatniania fizycznego i chemicznego

A3 Do 0,005mg/l
(5µg/l)

woda wymagająca wysokosprawnego
uzdatniania fizycznego i chemicznego

WNIOSKI

Tabela 2. Wykryte grupy substancji aktywnych środków ochrony roślin.

Rysunek 2. Ogólna ocena pozostałości środków ochrony roślin w badanych próbach wody.
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Rysunek 5. Chromatogram LC-MS/MS z analizy próbki wody - metoda „Multi”.

Na podstawie uzyskanych wyników analiz, stwierdzono, że pozostałości środków ochrony roślin w wodach 
powierzchniowych objętych monitoringiem występują stosunkowo często, choć w większości przypadków na 
niskich poziomach stężeń, spełniających wymagania najwyższej kategorii A1 jakości wody. 
Istnieje potrzeba kontynuowana badań pozostałości w wodach powierzchniowych, żeby ocenić skalę za-
grożnia ich czystości oraz wyeliminować ryzyko narażenia środowiska i konsumenta na występujące w wodzie  
pozostałości środków ochrony roślin.

Badania wykonano w ramach zadania 2.5 „Badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli ich stosowania”.

Rysunek 4. Chromatogram LC-MS/MS z analizy próbki wody - metoda „Kwaśne herbicydy”
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Rysunek 3. Najczęściej wykrywane pozostałości środków ochrony roślin w próbach wody.
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