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Zagadnienia

1. Zasady obowiązkowych kontroli sprzętu ochrony roślin

2. Wyłączenia z obowiązkowych kontroli (badań/inspekcji)

3. Obowiązek użytkowania sprzętu w dobrym stanie 
technicznym

4. Samodzielna kontrola tego sprzętu przez jego 
użytkowników

5. Materiały dla diagnostów, szkoleniowców, inspektorów, 
użytkowników

6. Harmonogram opracowania kolejnych materiałów w 
ramach PW-2.4 dla MRiRW



Potwierdzanie sprawności technicznej

• Zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE inspekcji 
podlega każdy sprzęt do profesjonalnego 
stosowania ś.o.r. (możliwe wykluczenia)

• Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin 
do ich stosowania używa się sprzętu, który 
jest sprawny technicznie i wykalibrowany

• Szczegółowe wymagania i procedury 
kontrolne zawierają rozporządzenia MRiRW



Organizacja systemu inspekcji SOR

• Badania są obowiązkowe (co 3 lub 5 lat) 

• System oparty o:
• stacje komercyjne (wpis do rejestru przedsiębiorców)

• podmioty niebędące przedsiębiorcami (wpis do rejestru)

• Badanie opryskiwacza musi być prowadzone:
• zgodnie z metodyką i wykonane właściwym sprzętem

• w warunkach określonych przepisami prawa
• miejsce: zadaszone, temp. >0o, osłonięte od wiatru

• przez osoby, które ukończyły właściwe szkolenie

• Pozytywny wynik badania potwierdza znak kontrolny

• Akceptowane są pozytywne wyniki z innych państw UE



Inspekcja SOR (potwierdzanie sprawności technicznej)

• Badaniu podlegają elementy ważne dla:
• ochrony zdrowia ludzi
• środowiska
• skuteczności zabiegu

• Opryskiwacz musi:
• być szczelny
• działać niezawodnie
• zapewniać dokładne i równomierne opryskiwanie
• zapewniać dokładne i powtarzalne regulowanie działania  

• Elementy opryskiwacza / SOR podlegają:
• oględzinom
• testom funkcjonalnym
• pomiarom



Sprzęt / badany od roku (kolejne zmiany prawa) 1999 2013 2015

Opryskiwacze polowe x x x

Opryskiwacze sadownicze x x x

Kolejowe z belką (na pojazdach) x x

Kolejowe - inne niż w/w x x

Sprzęt agrolotniczy x x

Instalacje szklarniowe (oprysk lub zamgławianie) x

Pozostały sprzęt (zbiornik > 30 litrów) x

Zaprawiarki do nasion x

Sprzęt do granulatu x

Aktualny zakres obowiązkowej inspekcji
sprzętu ochrony roślin



Dyrektywa pestycydowa
(2009/128/WE, art. 5 i 8)

• Możliwość wyłączenia z obowiązku inspekcji ręcznego sprzętu 
do aplikacji pestycydów lub opryskiwaczy plecakowych.

• W takim przypadku zapewnienie, by operatorzy sprzętu … byli 
szkoleni w zakresie właściwego użytkowania tego sprzętu … 

• Obowiązek przeprowadzania regularnej kalibracji i przeglądów
technicznych sprzętu przez użytkowników profesjonalnych 
zgodnie z zaleceniami przekazanymi w trakcie szkoleń …

• Obowiązek zapewnienia wszystkim użytkownikom 
profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostępu do 
odpowiednich szkoleń prowadzonych przez podmioty 
wyznaczone przez właściwe organy.



Materiały szkoleniowe

• Dla diagnostów, szkoleniowców, inspektorów i rolników.

• MRiRW zamówiło materiały szkoleniowe dotyczące:
• Obowiązkowej inspekcji i sprzętu wyłączonego

• Samodzielnej kontroli stanu technicznego sprzętu

• Materiały opracowuje InHort w ramach PW-2.4



Opracowania przydatne
jako materiały szkoleniowe
• Procedury badań i samodzielnej kontroli sprzętu

• Protokoły badań i samodzielnej kontroli

• Ilustrowane broszury





Pytania kontrolne protokołu

• Inspirowane przez 2 normy:
• ISO/CD 19932-3 (w trakcie opracowania)

• ISO 19932-2:2013 (opublikowana) 

• Rodzaje pytań w procedurze kontrolnej:
• o obecność ORAZ stan urządzenia

• specyficzne dla rodzajów opryskiwaczy plecakowych

• arbitralnie podzielone na dwie grupy:
• takie, które muszą uzyskać 100% pozytywnych odpowiedzi

• takie, które mogą uzyskać 80% pozytywnych odpowiedzi





Broszura (80 stron format A5)

• Zastosowanie profesjonalne

• Przepisy prawa i normy

• Budowa i sposób działania

• Uszkodzenia i naprawy

• Zagrożenia dla operatora

• Zagrożenia dla środowiska

• Procedury kontroli

• Sprzęt pomiarowy

• Protokół kontroli



Broszura (88 stron format A5)

• Prawo i normy

• Procedura badania:
• Zasady ogólne badań
• Badanie ogólne opryskiwacza
• Badanie szczegółowe

• Dokumentowanie i administracja:
• Protokół, znak i zaświadczenie
• Raportowanie do PIORiN
• Nadzór PIORiN nad inspekcją

• Wymagania dla SKO:
• Wyposażenie
• Miejsce badań

• Zasady BHP podczas inspekcji

• Samodzielna kontrola sprzętu

• Literatura

• Notatki





Inspekcja vs. samodzielna kontrola
- pomiary

INSPEKCJA

• Dokładność wskazań 
manometru

• Wydatek cieczy dla 
wszystkich rozpylaczy

• Rozkład poprzeczny 
cieczy dla całej belki

• Pomiar spadku 
ciśnienia w ukł. ciecz.

SAMODZIELNA KONTROLA

• Wydatek po 1 
rozpylaczu z sekcji

W kolejności protokołu inspekcji W kolejności pytań metodyki



INSPEKCJA
Badanie manometru 



INSPEKCJA
Badanie rozpylaczy



INSPEKCJA
Badanie rozpylaczy



INSPEKCJA
Badanie rozpylaczy



INSPEKCJA
Badanie rozpylaczy



INSPEKCJA
Badanie rozpylaczy



Materiały dotyczące obowiązkowej
i samodzielnej kontroli sprzętu

Sprzęt / rok opracowania materiałów Obowiązkowe
Samo-

dzielne

Opryskiwacze ręczne i plecakowe NIE 2016

Opryskiwacze polowe 2017 2016/17

Opryskiwacze sadownicze 2017 2016/17

Zaprawiarki do nasion 2017 2017

Opryskiwacze szklarniowe 2018 2018

Sprzęt do stosowania ś.o.r. w formie granulatu 2019 2019

Pozostały sprzęt do oprysku, o poj. zbiornika > 30 litrów 2019 2019

Sprzęt agrolotniczy 2020 2020

Opryskiwacze kolejowe z belką i inne 2020 2020



Normy i inne materiały (SPISE ADVICE) 
dotyczące inspekcji sprzętu ochrony roślin

Sprzęt / rok opracowania materiałów Norma
SPISE 

ADVICE

Opryskiwacze ręczne i plecakowe TAK Nie

Opryskiwacze polowe TAK Regulacja

Opryskiwacze sadownicze TAK Regulacja

Zaprawiarki do nasion Nie Będzie

Opryskiwacze szklarniowe TAK/Będzie Będzie

Sprzęt do stosowania ś.o.r. w formie granulatu Nie Będzie

Pozostały sprzęt do oprysku, o poj. zbiornika > 30 litrów TAK/Nie
Mazacze, 

opylacze

Sprzęt agrolotniczy Będzie Nie

Opryskiwacze kolejowe z belką i inne Będzie TAK



Praca została wykonana w ramach Programu Wieloletniego
„Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora 

ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności
oraz ochrony środowiska naturalnego”

finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Więcej informacji:
artur.godyn@inhort.pl


