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Wspó³czesna produkcja ¿ywnoœci jest nierozerwalnie zwi¹-
zana ze stosowaniem œrodków ochrony roœlin. Ich racjonalne
wykorzystanie, obok nawo¿enia, powoduje zwiêkszenie plo-
nów roœlin uprawnych, a co za tym idzie wzrost poda¿y i spadek
cen ¿ywnoœci na rynku. Wprowadzanie nowoczesnych prepa-
ratów, pozwalaj¹cych zwalczaæ wiele chorób, szkodników
i chwastów oraz upraszczanie zabiegów agrotechnicznych
prowadzi do zu¿ywania coraz wiêkszej iloœci preparatów.
Wed³ug Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa
w latach 2002-2005 œrednie zu¿ycie œrodków ochrony roœlin
wynosi³o 1,86 kg substancji aktywnej na hektar [8].

Z iloœci¹ zu¿ytego œrodka chemicznego bezpoœrednio wi¹¿e
siê iloœæ opakowañ wprowadzonych do obiegu. Opakowania
po œrodkach ochrony roœlin wed³ug „Ustawy o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych” s¹ zaliczane do grupy odpadów
niebezpiecznych. Wynika to g³ównie z faktu, i¿ s¹ wykonane
w wiêkszoœci z tworzyw sztucznych i zawieraj¹ resztki prepa-
ratów szkodliwych dla ludzi, zwierz¹t oraz organizmów
wodnych.

„Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”
reguluje zasady systemu zbiórki, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po œrodkach
niebezpiecznych. System swoim zasiêgiem obejmuje teren
ca³ego kraju i polega na odbiorze zu¿ytych opakowañ po wyro-
bach wprowadzanych na rynek przez ustalon¹ sieæ placówek
handlowych, a nastêpnie zapewnia ich odzysk lub unieszko-
dliwienie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Sposób postêpowania z opró¿nionymi opakowaniami okre-
œla instrukcja stosowania œrodka ochrony roœlin oraz stosowne
przepisy prawa. W ich imieniu Polskie Stowarzyszenie Ochro-
ny Roœlin wraz z firm¹ Remondis zorganizowa³o w Polsce
System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowañ po Œrodkach
Ochrony Roœlin, który wprowadzaj¹c przepisy prawa w ¿ycie,
czêœciowo rozwi¹zuje ten problem. Zosta³ on uruchomiony
z dniem 1 paŸdziernika 2004 r. i by³ poprzedzony kampani¹
informacyjn¹ w punktach handlowych [3].

Materia³y stosowane do wytwarzania opakowañ jednostko-
wych œrodków ochrony roœlin musz¹ mieæ okreœlone w³aœci-
woœci, do których nale¿¹ przede wszystkim: odpornoœæ na
uszkodzenia w trakcie transportu, a tak¿e odpornoœæ na dzia³a-
nie preparatów chemicznych i czynników zewnêtrznych. Opa-
kowania wykonane z tworzyw sztucznych s¹ dziœ najczêœciej
spotykane na rynku. Rzadziej stosowane s¹ opakowania jedno-
stkowe wykonane ze szk³a, papieru oraz z metalu. Szk³o jest
wypierane przez tworzywa sztuczne z powodu swojej poda-
tnoœci na uszkodzenia. Jest ono stosowane g³ównie w obrocie
preparatów konfekcjonowanych. Papier natomiast ma ograni-
czone mo¿liwoœci stosowania, poniewa¿ mo¿e byæ wyko-
rzystany tylko dla preparatów wystêpuj¹cych w formie nie
p³ynnej.

Niezale¿nie jednak od materia³u u¿ytego do wyrobu opako-
wania œrodka ochrony roœlin s¹ one zawsze zagro¿eniem dla
œrodowiska przyrodniczego oraz dla zdrowia ludzi i zwierz¹t.
Jest to spowodowane tym, ¿e na ka¿dym opakowaniu pomimo
dok³adnego wyp³ukania wod¹ pozostaj¹ œladowe iloœci prepa-
ratu. Dlatego opakowañ po pestycydach nie nale¿y wywoziæ na
wysypiska œmieci wraz z odpadami komunalnymi lub pozo-
stawiaæ w miejscach przypadkowych, np.: na poboczach pól
uprawnych, rowach, rzekach, lasach itp. Nie jest równie¿ dopu-
szczalne wykorzystywanie tych opakowañ jako surowców
wtórnych oraz spalanie ich przez u¿ytkowników œrodków
ochrony roœlin we w³asnym zakresie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e istotnym proble-
mem jest prawid³owe funkcjonowanie systemu zbiórki i zago-
spodarowania opakowañ po zu¿ytych œrodkach ochrony roœlin.
Celem pracy jest wiêc przeprowadzenie badañ zwrotu opako-
wañ po œrodkach ochrony roœlin, które poka¿¹ sprawnoœæ
systemu recyklingu tych niebezpiecznych odpadów. Wyniki
badañ poka¿¹ obraz praktycznej realizacji Systemu Odbioru
i Unieszkodliwiania Opakowañ po Œrodkach Ochrony Roœlin
przez punkty sprzeda¿y oraz w³aœcicieli gospodarstw.

Uzyskane informacje zostan¹ wykorzystane do wskazania
kierunku zmian w tym zakresie. Badaniami objêto opakowania
po œrodkach ochrony roœlin dopuszczonych do obrotu w Polsce.
Z racji specyfikacji upraw w regionie, gdzie prowadzono bada-
nia, by³y to opakowania po pestycydach stosowanych g³ównie
w uprawie zbó¿ ozimych i jarych, kukurydzy, buraków cukro-
wych i pastewnych, rzepaku ozimego i jarego oraz ziemniaków.

W badaniach nie uwzglêdniano œrodków ochrony roœlin
konfekcjonowanych, poniewa¿ s¹ one stosowane g³ównie
w przydomowych ogródkach dzia³kowych.

W celu ustalenia stopnia zwrotu opakowañ prowadzono
badania w jednym punkcie handlowym dzia³aj¹cym w woje-
wództwie wielkopolskim, gdzie w roku 2008 rejestrowano
zarówno sprzeda¿, jak i zwrot opakowañ po œrodkach ochrony
roœlin, wchodz¹cych w zakres badañ.

Zbierane opakowania zosta³y podzielone na grupy w zale-
¿noœci od wielkoœci oraz od materia³u, z jakiego zosta³y wyko-
nane. Analizie poddano równie¿ terminy zakupu i zwrotu oraz
czystoœæ i stan opakowañ.

Punkt sprzeda¿y, gdzie prowadzono badania, dzia³a na
terenie gminy, w której znajduj¹ siê stosunkowo niewielkie
gospodarstwa rolne. Zbiórkê opakowañ po œrodkach prowadzi
czwarty sezon, nie pobieraj¹c kaucji za opakowania.

Badane opakowania sklasyfikowano wed³ug kilku
kryteriów. Jednym z nich by³a wielkoœæ opakowania.

Cel i zakres badañ

Przedmiot i metody
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Wyró¿niono tu opakowania o pojemnoœci do 1000 cm lub za-
wartoœci netto do 1 kg, o pojemnoœci wiêkszej ni¿ 1000 cm i nie
przekraczaj¹cej 5000 cm lub zawartoœci netto wiêkszej ni¿
1 kg i nie przekraczaj¹cej 5 kg, oraz o pojemnoœci wiêkszej ni¿
5000 cm lub zawartoœci netto wiêkszej ni¿ 5 kg. Drugim kryte-
rium by³ rodzaj opakowania, w którym wyró¿niono opako-
wania w postaci butelek wykonanych z tworzyw sztucznych,
opakowania w postaci worków foliowych i kartonów. Doda-
tkowym obserwacjom poddano równie¿ czystoœæ opakowañ
zwracanych przez rolników oraz sposób ich otwarcia.

Wyniki funkcjonowania Systemu Odbioru i Unieszkodli-
wiania Opakowañ po œrodkach ochrony roœlin uzyskano w po-
staci liczby zwróconych, opró¿nionych opakowañ. Z przepro-
wadzonej obserwacji wynika, ¿e w analizowanym punkcie,
w okresie jednego roku, sprzedano 21307 sztuk opakowañ,
a zebrano 10248 sztuk, co stanowi 48,10%. W tab. 1 zapreze-
ntowano dok³adne liczby sprzedanych i zebranych opakowañ
w poszczególnych miesi¹cach, bez podzia³u wed³ug przyjêtych
kryteriów.

Z analizy wynika, ¿e zarówno sprzeda¿ jak i zwrot opako-
wañ s¹ œciœle zwi¹zane z okresem wegetacyjnym roœlin.
Najwiêksza sprzeda¿ przypad³a na miesi¹ce wiosenne (kwie-
cieñ, maj, czerwiec), kiedy przypada szczytowy okres wyko-
nywania zabiegów ochrony roœlin, oraz na miesi¹c wrzesieñ,
kiedy dokonuje siê zasiewu ozimin. Najmniejsza sprzeda¿
natomiast przypada na miesi¹ce zimowe, kiedy nie wykonuje
siê zabiegów agrotechnicznych. W trakcie sezonu wegeta-
cyjnego roœlin mo¿na zauwa¿yæ równie¿ wyraŸny spadek
sprzeda¿y œrodków ochrony roœlin w miesi¹cach, w których
przypada okres zbioru roœlin zbo¿owych i rzepaku (lipiec,
sierpieñ), które dominuj¹ w regionie, gdzie prowadzono
badania, a wiêc liczba wykonywanych zabiegów chemicznych
na polu jest równie¿ niewielka.

W przypadku zwrotów opakowañ po zu¿ytych preparatach
sytuacja jest analogiczna. Wielkoœæ zwrotu jest wprost pro-
porcjonalna do zakupów, a wiêc przypada na miesi¹ce: kwie-
cieñ, maj, czerwiec oraz wrzesieñ. W sezonie zimowym
(styczeñ, luty) nie odnotowano zwrotu ¿adnego opakowania,
a w grudniu zebrano zaledwie 17 sztuk. W miesi¹cu lipcu
natomiast liczba zebranych opakowañ przekroczy³a liczbê
sprzedanych, podczas gdy w pozosta³ych miesi¹cach zwrot nie

3

3

3

3

Wyniki

Tab. 1. Liczba sprzedanych i zebranych opakowañ w poszcze-
gólnych miesi¹cach
Table 1. Number of sold and collected packaging in each month

przekroczy³ 50% zakupów. Procentowy udzia³ zwróconych
opakowañ w stosunku do sprzedanych przedstawia rys. 1.

W celu dok³adniejszej analizy zebrane opakowania zosta³y
podzielone na grupy wg przyjêtych kryteriów, tj. materia³u
z jakiego wykonano opakowanie oraz jego wielkoœci.

Wed³ug pierwszego kryterium opakowania podzielono na
dwie grupy. Pierwsz¹ z nich s¹ opakowania w postaci papiero-
wych kartonów i worków foliowych. Wyniki sprzeda¿y i zwro-
tów w tej grupie przedstawiono w tab. 2. Stopieñ zwrotu
wyniós³ 34,47% i by³ o 13,63% ni¿szy od œredniej. Jednak
warto zauwa¿yæ, ¿e sprzeda¿ œrodków w tych opakowaniach
wynosi 5094 sztuk, co stanowi nieco poni¿ej 24% wszystkich
sprzedanych opakowañ.

Na rys. 2 przedstawiono stopieñ zwrotu opakowañ w po-
szczególnych grupach.

Pozosta³¹ czêœæ sprzedanych œrodków ochrony roœlin, czyli
ponad 76%, stanowi druga grupa, tj. butelki wykonane z two-
rzyw sztucznych, gdzie stopieñ zwrotu wyniós³ 52,38%, czyli
o 4,28% powy¿ej œredniej dla ogó³u.

Wed³ug drugiego kryterium, tj. wielkoœci, opakowania
sklasyfikowano w trzech grupach i dla ka¿dej z nich
wyznaczono stopieñ zwrotu. Dla pierwszej grupy, czyli
opakowania do pojemnoœci 1 l lub masy 1 kg, na podstawie
uzyskanych danych wyliczono stopieñ zwrotu 46,61%, a wiêc
o 1,49% ni¿szy ni¿ dla ogó³u opakowañ. Bardzo istotne jest
równie¿, ¿e jest to najliczniejsza grupa opakowañ sprzeda-
wanych w danym punkcie, gdy¿ ich liczba wynosi 18567 sztuk,
co stanowi ponad 87% ogó³u sprzeda¿y.

W drugiej grupie, czyli opakowania o pojemnoœci wiêkszej
ni¿ 1 l, lub masy 1 kg do 5 l lub 5 kg stopieñ zwrotu wyniós³
56,18%, a wiêc by³ o 8,08% wiêkszy ni¿ dla ogó³u opakowañ.
Liczba sprzedanych opakowañ w tej grupie jest jednak
zdecydowanie ni¿sza i wynosi 2508 sztuk, co stanowi niespe³na
12% sprzeda¿y.

Rys. 1. Procentowy zwrot opakowañ w poszczególnych miesi¹-
cach badanego okresu
Fig. 1. Percentage of returned packaging in several months of
the studied period

Rys. 2. Procentowy zwrot opakowañ w poszczególnych grupach
Fig. 2. Percentage of returned packaging in individual groups
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Tab. 2. Zbiór opakowañ w poszczególnych grupach wed³ug kryterium rodzaju materia³u i wielkoœci opakowania
Table. 2. Collection of the packaging in individual groups according to the criterion of the kind of material and the size of the
packaging

Ostatni¹ grup¹ wyznaczon¹ wed³ug kryterium wielkoœci
jest grupa opakowañ o pojemnoœci powy¿ej 5 l lub masie powy-
¿ej 5 kg. Jest to najmniej liczna grupa. Liczba sprzedanych opa-
kowañ wynios³a 232 sztuki w ca³ym roku, co stanowi niewiele
ponad 1% obrotu. Stopieñ zwrotu w tej grupie by³ najwiêkszy
i wyniós³ 79,31% czyli o 31,21% wiêcej ni¿ dla ogó³u opako-
wañ.

Na podstawie przeprowadzonych badañ oraz analiz i doda-
tkowych obserwacji mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1.

2.

3.

Wnioski

stopieñ zwrotu opakowañ kszta³towa³ siê na poziomie
48,10%. Porównuj¹c t¹ wartoœæ z poziomem z 2007 r., który
oscylowa³ w granicach 40%, podawanym przez firmy
recyklingowe, widaæ wyraŸny wzrost zwrotu opakowañ.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wielkoœæ
opakowania ma wp³yw na liczbê zwróconych opakowañ.
Du¿e opakowania s¹ czêœciej zwracane przez rolników,
jednak stanowi¹ niewielk¹ iloœæ sprzedawanych œrodków
ochrony roœlin.
Wed³ug kryterium rodzaju materia³u, z jakiego wykonano
opakowanie, zaobserwowano, ¿e dominuj¹cym zwracanym
opakowaniem s¹ butelki wykonane z tworzyw sztucznych.
Wynika to z faktu, ¿e czêœæ rolników nie widzi potrzeby
zwrotu papierowych kartonów, gdy¿ nie s¹ one traktowane
przez nich jako niezagra¿aj¹ce œrodowisku.

4. Œredni wskaŸnik zwrotu opakowañ po œrodkach ochrony
roœlin pomimo tendencji wzrostowej jest nadal niski. Drog¹
zmian przepisów niewiele da siê ju¿ uzyskaæ. Dalszy postêp
w tym zakresie bêdzie funkcj¹ œwiadomoœci ekologicznej
rolników.
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RESULTS OF THE RESEARCH OF RETURNED PACKAGING USED FOR PLANT

PROTECTION PRODUCTS

Summary

The aim of the work is to check practical realization of system of gathering and neutralizing of the packaging used for the plant
protection products. The system was evaluated on the basis of the research of returned packaging used for pesticides in the chosen
point of their retails sale for the period of one year. The collecting of the information about the number of sold packaging of the
chemical agent for the plant protection and the number of packaging returned after use were the subject of research.
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