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OFERTA WDROŻENIOWA 

Materiały szkoleniowe dotyczące technicznych i organizacyjnych 
aspektów ochrony roślin  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo stosowania pestycydów, dobra praktyka, szkolenie 

Opis wdrożenia 
 

Bezpieczne stosowanie środków ochrony 

roślin zależy od stosowanego sprzętu, istnie-

jącej infrastruktury gospodarstwa oraz, 

w największym stopniu, od świadomości, 

wiedzy i umiejętności wykonawców zabiegów 

chemicznych. Dlatego bardzo istotną rolę w 

zwiększeniu bezpieczeństwa stosowania pe-

stycydów odgrywają szkolenia dla kadr do-

radczych oraz samych użytkowników pesty-

cydów. Z myślą o zapewnieniu efektywności 

szkoleń oraz w celu skutecznego utrwalania 

wiedzy opracowano materiały szkoleniowe o 

różnorodnym charakterze. Zakres tematycz-

ny materiałów obejmuje techniczne i organi-

zacyjne aspekty stosowania pestycydów na 

wszystkich etapach łańcucha operacji z uży-

ciem środków ochrony roślin, takich jak: 

 transport środków ochrony roślin do go-

spodarstwa (sposób przewozu, rozładunek, 

postępowanie w sytuacjach awaryjnych); 

 magazynowanie środków ochrony roślin 

(organizacja magazynu, zasady składowania, 

postępowanie w sytuacjach awaryjnych); 

 czynności przed zabiegiem (planowanie, 

kalibracja opryskiwacza, przygotowanie cie-

czy użytkowej, postępowanie w sytuacjach 

awaryjnych); 

 przebieg zabiegu (warunki pogodowe, 

sposób prowadzenia i obsługi opryskiwacza, 

zapobieganie znoszeniu cieczy, postępowa-

nie w sytuacjach awaryjnych); 

 czynności po zabiegu (zagospodarowanie 

resztek cieczy użytkowej, mycie opryskiwa-

cza, postępowanie w sytuacjach awaryjnych); 

 zagospodarowanie pozostałości skażo-

nych środkami ochrony roślin (zagospodaro-

wanie opakowań, płynnych i stałych pozosta-

łości, bioremediacja). 

Oferta obejmuje następujące materiały: 

 Przewodnik Dobrej Praktyki Organizacji 

Ochrony Roślin - 94 str. (G. Doruchowski, R. 

Hołownicki, Skierniewice 2009, ISBN 978-83-

60573-31-0); 

 Poradnik - Mycie opryskiwaczy – 22 str. 

(A. Godyń, G. Doruchowski, Skierniewice 

2009, ISBN 978-83-60573-21-7); 

 Poradnik – Organizacja pokazów DPOOR 

– 36 str. (G. Doruchowski, A. Godyń, Skier-

niewice 2009, ISBN 978-83-60573-33-4); 

 Ulotka – Dobra praktyka, lepsza ochrona 

wody - 12 str.; 

 Film DVD – Bezpieczne stosowanie środ-

ków ochrony roślin – 20 minut; 

 Zestaw 7 prezentacji PPT na CD (do pro-

wadzenia szkoleń przez służby doradcze): 

- Transport; 

- Magazynowanie; 

- Przed zabiegiem; 

- Opryskiwanie; 

- Po zabiegu;  

- Zagospodarowanie pozostałości; 

- Podsumowanie - Bezpieczne stosowanie 

środków ochrony roślin.  



 
Zestaw materiałów do prowadzenia szkoleń dotyczących bezpiecznego stosowania  

środków ochrony roślin: podręczniki, ulotka, film DVD, prezentacje PPT na CD 
 

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne  
 

Materiały szkoleniowe stanowią spójny i kompletny zestaw przekazu informacji w formie 

tekstowej, filmowej oraz prezentacyjnej. W tym ujęciu stanowią nową jakość w działal-

ności edukacyjnej dla szkolących kadr, oraz podlegających szkoleniom użytkowników 

środków ochrony roślin. Są narzędziem realizacji szkoleń wymaganych zapisami dyrek-

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

obowiązkiem Krajów Członkowskich UE. 
 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Służby doradztwa rolniczego, szkoły rolnicze, uczelnie z kierunkami rolniczymi, ośrodki 

szkoleniowe, wykonawcy zabiegów ochrony roślin  
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