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OFERTA WDROŻENIOWA 
 

Stanowisko do napełniania opryskiwaczy  
 

Słowa kluczowe: skażenie wody, sporządzanie cieczy użytkowej 
 
Opis wdrożenia 
 
Z napełnianiem opryskiwacza przed zabie-

giem ochrony roślin wiąże się problem spo-

rządzenia cieczy użytkowej i poboru wody. 

Wstępne mieszanie środka ochrony roślin i 

wprowadzanie tak przygotowanego koncen-

tratu do zbiornika opryskiwacza powinno 

się przeprowadzać na stanowisku BIOBED 

lub stanowisku do mycia opryskiwacza, któ-

re są przedmiotem osobnych ofert wdroże-

niowych. Stanowiska te zapobiegają roz-

przestrzenianiu się przypadkowo rozlanych 

lub rozsypanych preparatów i pozwalają na 

zebranie i bezpieczne gromadzenie ewen-

tualnych wycieków. Woda powinna być po-

bierana do zbiornika opryskiwacza w taki 

sposób aby nie zanieczyścić źródła wody 

oraz aby operator opryskiwacza miał pełna 

kontrolę nad przebiegiem napełniania.     

Zarówno stanowisko biobed, jak i stanowi-

sko do mycia opryskiwaczy wymagają do-

stępu do wody i to w bezpośrednim są-

siedztwie. Urządzenie służące do poboru 

wody w miejscu pracy ze środkami ochrony 

roślin nie powinno umożliwiać cofania się 

wody w instalacji. Z tego powodu nie należy 

używać zanurzeniowych pomp wirniko-

wych, czerpiących wodę ze studni lub sta-

wu. Najlepszym rozwiązaniem jest korzy-

stanie ze zbiornika pośredniego, umiesz-

czonego na platformie stalowej wyższej od 

opryskiwacza. Zgodnie z zaleceniami obję-

tość zbiornika powinna być dwukrotnie 

większa od pojemności zbiornika najwięk-

szego opryskiwacza znajdującego się w 

gospodarstwie. Do tego celu najbardziej 

nadaje się zbiornik z polietylenu HDPE, 

odpornego na promieniowanie UV. Zasto-

sowanie odpornego na korozję i osiadanie 

glonów zbiornika ułatwia utrzymanie jego 

wnętrza w czystości. Konstrukcja stalowa 

pod zbiornik powinna być wykonana ze stali 

kształtowej, walcowanej na gorąco i zabez-

pieczona antykorozyjnie.  

Oferta wdrożeniowa obejmuje dokumenta-

cję techniczną wszystkich wchodzących w 

skład stanowiska elementów, opis wyko-

nawczy oraz instrukcję użytkowania. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat stanowiska do napełniania opryskiwacza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Widok zbiornika i dokumentacja techniczna stanowiska do napełniania opryskiwaczy 

 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne  
 

Stanowisko do napełniania opryskiwacza stanowi element infrastruktury gospodarstwa 

służący zapobieganiu skażeniom miejscowym i zanieczyszczeniu źródła wody w wyniku 

sporządzania cieczy użytkowej. Jest zalecane przez Kodeks Dobrej Praktyki Organizacji 

Ochrony Roślin oraz wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym w Art. 13 dyrektywy 

2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, której wdrożenie jest obo-

wiązkiem Krajów Członkowskich UE.  



Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa ogrodnicze i rolnicze prowadzące chemiczną ochronę roślin 
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