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Pestycydy 

Toksyczność pestycydów wobec  
organizmów żywych jest bardzo różna. 
Do dziś nie wyprodukowano jednak śro-
dka ochrony roślin, który byłby całkowi-
cie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. 

Dzielą się na: 
    1. Zoocydy  – zwalczające szkodniki 
zwierzęce, głównie owady
    2. Fungicydy  – grzybobójcze
    3. Herbicydy  – chwastobójcze

Pestycydy dZiałają nie tylko na 
organiZmy sZkodliwe, ale także na 
organiZmy PożytecZne, nP. owady 
ZaPylające uPrawy, w tym  
PsZcZoły miodne.

PESTYCYDY wywołują zaburzenia funk-
cjonowania organizmu lub powodują jego 
uszkodzenie. 

Oceniając ryzyko, instytucje odnoszą się do 
toksyczności ostrej (niekorzystne efekty zdro-
wotne występują w czasie 24h po podaniu 
substancji drogą pokarmową). 

to inaczej środki ochrony roślin.
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W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 
2643 substancji². 

Wprowadzenie na rynek nowej substancji chemicznej wy-
maga dokonania oceny ryzyka i rejestracji. Zasady rejestracji 
substancji chemicznych, ich oceny oraz udzielania zezwoleń 
i ograniczeń w zakresie chemikaliów określa rozporządzenie 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
18 grudnia 2006 r. (Rozporządzenie REACH).

Zidentyfikowanie ryzyka oraz określenie sposobów zarządza-
nia tym ryzykiem jest obowiązkiem PrZedsiębiorców , 
którzy samodzielnie gromadzą informacje i przekazują je do 
euroPejskiej agencji cHemikaliów  (ECHA).

ECHA ocenia każdą rejestrację substancji pod kątem ich 
zgodności z przepisami UE, a Państwa cZłonkowskie 
dokonują oceny wybranych substancji na podstawie dostęp-
nej literatury naukowej. komisja euroPejska  i ECHA 
poprzez ustanowione w ramach Agencji komitety naukowe 
oceniają, czy możliwe jest  zarządzanie ryzykiem związanym  
z substancjami. Działania te odbywają się we współpracy  
z odpowiednimi urzędami państw członkowskich.

TOKSYCZNOŚĆ OSTRĄ PESTYCYDÓW wyraża się za pomo-
cą dawki śmiertelnej LD50, czyli dawki w mg/kg masy ciała 
powodującej śmierć połowy osobników:

I klasa – skrajnie toksycZne : poniżej 1 mg/kg. 
II klasa – bardZo toksycZne : 1–50 mg/kg. 
III klasa – umiarkowanie toksycZne : 50–500 mg/kg. 
IV klasa – słabo toksycZne : 500–5000 mg/kg. 
V klasa – PraktycZnie nietoksycZne : 5000–15000 mg/kg.

Zagrożenie dla zdrowia człowieka jest wskazane na etykiecie 
każdego produktu poprzez literę H + cyfry: „2” – zagrożenie 
fizyczne; „3” – zagrożenie dla zdrowia; „4” – zagrożenie  
dla środowiska.  

Oznaczenia zostały wpro-
wadzone w krajach UE 
rozporządzeniem CLP (ang. 
Classification, Labelling 
and Packaging) z dnia 20 
stycznia 2009 r. i stanowią 
nowy system klasyfikacji 
oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin 
oparty na Globalnie Zhar-
monizowanym Systemie 
Klasyfikacji i Oznakowania 
Chemikaliów, opracowanym 
przez ONZ w 2003 roku1. 

1 .  REJESTR ŚRODKÓW 
O CHRONY ROŚLIN  
(STAN NA 31.  08.  2021) 
DANE.G OV.PL/PL/DATA-
SET/981,REJESTR-SRO -
DKOW- O CHRONY-ROSLIN/
RESOURCE/32289/TABLE

2.  INFOR MACJA NA STRO -
NIE BIUR A DS.  SUBSTAN- 
CJI  CHEMICZNYCH
WWW.G OV.PL/WEB/ 
CHEMIK ALIA/REACH

Żywność może zawierać 
pozostałości pestycydów. 

Według raportu Europejskiego Urzędu ds. Be-
zpieczeństwa Żywności w 2624 próbek żywności 
pobranych w Polsce w 2019 r. 1:

• w 45% próbek nie stwierdzono pozostałości pestycydów,
• w 54,1% próbek stwierdzono pozostałości pestycydów poniżej NDP  
(Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu),
 • w 5% próbek pozostałości przekraczały NDP,
• najwyższy poziom pozostałości stwierdzono w próbach selerów korzeniowych, 
kapusty pekińskiej, pietruszki i pomidorów,
• pobrano 38 próbek żywności ekologicznej i w żadnej z nich nie stwierdzono 
pozostałości środków ochrony roślin.

Pestycydy przenikają także do gleby i wody powodując ich 
zanieczyszczenie. Są jedną z głównych przyczyn zanikania 
różnorodności biologicznej.

83% gleb w UE zanieczyszczonych 
jest pozostałościami jednego lub 
kilku pestycydów, a 58% pozos-
tałościami po mieszance  
pestycydów1.

3.  THE 2021  EUROPEAN 
UNION REP ORT ON PESTI-
CIDE RESIDUES IN FO OD, 
EUROPEAN FO OD SAFETY 
AUTHORITY, 23.02.2021  R.

4.  IPES FO OD REPORT 
2019.  TOWARDS A COM-
MON FO OD P OLICY FOR 
THE EUROPEAN UNION. 
THE P OLICY REFORM AND 
REALIGNMENT THAT IS 
REQUIRED TO BUILD SUS-
TAINABLE FO OD SYSTEMS 
IN EUROPE -  WWW.IPES-
FO OD.ORG/REPORTS
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Jednym z głównych celów Strategii 
Od pola do stołu jest zmniejszenie 
ogólnego stosowania i ryzyka stosowania 
pestycydów chemicznych o 50% oraz 
stosowania bardziej niebezpiecznych 
pestycydów o 50% do 2030 r. 

Strategia Od pola do stołu zakłada 
również zwiększenie powierzchni gruntów 
rolnych pod rolnictwem ekologicznym  
o 25% do 2030 r. Rolnictwo ekologiczne jest 
systemem produkcji rolnej, w której zabro-
nione jest użycie chemicznych pestycydów, 
z wyjątkiem prostych związków siarki  
i miedzi. W rolnictwie ekologicznym ochro-
na roślin oparta jest na zapobieganiu oraz 
metodach i środkach biologicznych. 

Opracowanie merytoryczne: 
Marzena Galicka, 
Fundacja Foodrentgen

Redakcja merytoryczna: 
Dorota Metera

Więcej informacji na stronach:
• koalicjazywaziemia.pl
• foodrentgen.eu

Insektycydy

PoZostałości ZnaleZione w: Kapusta Pekińska • Ogórek • 
Jabłka • Truskawki • Płatki Owsiane 

PoZostałości ZnaleZione w:  Ogórek 

To środek owadobójczy (insektycyd) z grupy 
neonikotynoidów, czyli związków chemicznych 
klasyfikowanych jako neuroaktywne. Działa na układ 
nerwowy owada. Grupa neonikotynoidów jest wskazywana 
jako środki, które są odpowiedzialne za masowe wymieranie 
pszczół. Sam acetamipryd jest wymieniany jako ten, który 
ma tzw. „niską toksyczność ostrą” dla pszczoły miodnej. Inne 
źródło jednak wskazuje, że środek ten ma negatywny wpływ 
na pozostałe zapylacze. Ponadto badania przeprowadzone 
na szczurach sugerują, iż neonikotynoidy mogą wpływać 
niekorzystnie na ludzkie zdrowie, w szczególności na 
rozwijający się układ nerwowy. Acetamipryd powoduje 
nudności, osłabienie mięśni, drgawki, hipotermię. Nie ulega 
szybkiej biodegradacji. Ma toksyczny wpływ na środowisko 
wodne.

Nazwa zwyczajowa insektycydu i akarycydu 
z grupy pyretroidów. Zwalcza przędziorki, 
szkodniki ssące, gryzące, gąsienice zjadające 
liście w uprawach sadowniczych, warzywnych, 
roślinach zielarskich i w leśnictwie. Mechanizm 
działania pestycydów z grupy pyretroidów 
polega na blokowaniu kanałów przewodnictwa 
jonowego w komórkach nerwowych, co 
prowadzi do śmierci owadów. Działa również 
toksycznie na układ nerwowy człowieka. 
Pyretroidy mogą być przyczyną alergii i astmy. 
Ich działanie immunosupresyjne może osłabić 
odporność gospodarza przeciw infekcjom. 
Narażenie na te związki może się również 

Acetamipryd

Bifentryna (brak rej. w PL)

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 4)
H317 Działanie uczulające 
na skórę (Kategoria 1)
H410 Przewlekła 
toksyczność dla 
środowiska wodnego 
(Kategoria 1)
H412 Aquatic Chronic 3

Toksyczność CLP

H312 Toksyczność ostra, 
Skórnie (Kategoria 4)
H317 Działanie uczulające 
na skórę (Kategoria 1)
H319 Działanie drażniące na 
oczy (Kategoria 2)
H331 Toksyczność ostra, 
Wdychanie (Kategoria 3)
H332 Toksyczność ostra, 
Wdychanie (Kategoria 4)
H351 Rakotwórczość 
(Kategoria 2)



To insektycyd z grupy chemicznej syntetycznych 
pyretroidów. Substancja czynna o szerokim 
spektrum działania, przeznaczona do zwalczania 
szkodników o aparacie gębowym gryzącym oraz 
ssącym w uprawach rolniczych, sadowniczych, 
a także warzywniczych. Na szkodniki działa 
kontaktowo powodując ograniczenie, 
a następnie brak koordynacji ruchowej, po 
której następuje śmierć w wyniku paraliżu. 
U ludzi może powodować podrażnienie dróg 
oddechowych. Działa toksycznie na narządy 
docelowe oraz środowisko wodne.
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PoZostałości ZnaleZione w: Brokuł • Kapusta pekińska • 
Marchew • Ogórek • Pietruszka • Pomidor • Seler • Jabłka • Trus-
kawka • Malina • Por •

To pestycyd fosforoorganiczny stosowany w uprawach 
pszenicy, jęczmienia, rzepaku, ziemniaków, kapusty 
brukselskiej i głowiastej, kalafiorów, brokułów oraz śliw. 
Działa na układ nerwowy owadów, hamując enzym 
acetylocholinesterazy. Zwalcza również szkodniki 
w szkółkach leśnych drzew iglastych i liściastych, drzew oraz 
krzewów owocowych i ozdobnych, a także na plantacjach 
nasiennych. Jego stosowanie powoduje negatywne skutki 
dla środowiska wodnego. Chloropyrifos został opatentowany 
w 1966 r. przez Dow Chemical Company. Wycofany 
16.04.2020 r.

Chloropiryfos (wycofany 16.04.2020 r.)

Toksyczność CLP

H301: Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 3)
H400: Działa bardzo 
toksycznie na organizmy 
wodne. (Kategoria 1)
H410: Działa bardzo 
toksycznie na organizmy 
wodne, powodując 
długotrwałe skutki.
(Kategoria 1)

przyczynić do indukcji 
procesu nowotworowego, 
w szczególności u osób 
z zaburzoną funkcją układu 
immunologicznego. Bifentryna 
toksycznie oddziałuje na 
środowisko wodne.

H372 Działanie toksyczne na narządy 
docelowe - powtarzane narażenie. Układ 
nerwowy (Kategoria 1)
H400 Toksyczność ostra dla środowiska 
wodnego (Kategoria 1)
H410 Przewlekła toksyczność dla środowiska 
wodnego (Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Kapusta pekińska • Ogórek

Cypermetryna

Toksyczność CLP

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu 
(Kategoria 4)
H332 - Działa szkodliwie w następstwie 
wdychania (Kategoria 4)
H335 - Może powodować podrażnienie 
dróg oddechowych, Działanie toksyczne 
na narządy docelowe, jednorazowe 
narażenie (Kategoria 3)
H410 Przewlekła toksyczność dla 
środowiska wodnego (Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Kapusta Pekińska 

PoZostałości ZnaleZione w:  Brokuł • Kapusta pekińska • 
Marchew • Ogórek • Malina 

Związek z grupy antranilowych diamidów. Jest to 
toksyna, która, w odróżnieniu od innych grup środków 
owadobójczych, działa na układ mięśniowy owadów. 
Jej działanie polega na aktywowaniu receptorów 
rianodyny w błonach komórek mięśniowych owadów. 
W efekcie następuje niekontrolowany wypływ jonów 
wapnia z komórek, czego konsekwencją jest zaprzestanie 
żerowania owada, niekontrolowane skurcze mięśni, paraliż, 
a w konsekwencji śmierć. Zwalcza także larwy i chrząszcze 
stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki 
i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki 
kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście 
głowiastej białej.

Organiczny związek chemiczny z grupy estrów kwasu 
ditiofosforowego, insektycyd fosforoorganiczny służący do 
zwalczania owadów i roztoczy na uprawach roślinnych. 
Jego główną funkcją jest bycie ważnym inhibitorem 
enzymu acetylocholinoesteraza, regulującego prawidłowe 
funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego roślin. 
Zablokowanie acetylocholinoesterazy uniemożliwia 
rozkład acetylocholiny, wpływając na trwałe pobudzenie 
komórki nerwowej. Efekty działania tej substancji czynnej 
są szybko widoczne, a obrazem zatrucia jest paraliż i śmierć 
szkodnika. Dimetoat zaburza funkcje rozrodcze u zwierząt 
doświadczalnych. Ponadto istnieją przesłanki, że u ludzi 
narażonych na insektycydy fosforoorganiczne (w tym 
dimetoat) może dojść do zaburzeń funkcji reprodukcyjnych 
oraz powstawania wad rozwojowych potomstwa.

Chlorantraniliprol

Dimetoat Dimetoat N

Toksyczność CLP

H410 Działa bardzo 
toksycznie na organizmy 
wodne, powodując 
długotrwałe skutki 
(Kategoria 1)

Toksyczność CLP

H302 - Działa szkodliwie po 
połknięciu (Kategoria 4)
H312 Toksyczność ostra, 
Skórnie (Kategoria 4)

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki 
(Kategoria 1)



Należy do klasy chemikaliów chinazolinowych 
i jest pestycydem (akarycydem) przeznaczonym 
do zwalczania roztoczy (przędziorki). Środek 
o działaniu kontaktowym. Przeznaczony 
jest także do zwalczania wszystkich stadiów 
przędziorka w roślinach ozdobnych (w uprawie 
pod osłonami typu szklarnia): chryzantema,  
gerbera, róża, oleander, tuberoza bulwiasta, 
żarnowiec.
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PoZostałości ZnaleZione w: Marchew
To organiczny związek chemiczny z grupy chlorowanych 
węglowodorów. Stosowany jako środek owadobójczy. 
Syntezę DDT przeprowadził po raz pierwszy w 1874 austriacki 
chemik Othmar Zeidler. Właściwości owadobójcze tego 
związku odkrył Szwajcar Paul Müller, za co otrzymał Nagrodę 
Nobla w 1948 r. Wykorzystywany był powszechnie od 
początku lat 40-tych do początku lat 60-tych XX wieku. Na 
większą skalę zastosowano go w czasie II wojny światowej do 
ochrony wojsk sprzymierzonych przed tyfusem plamistym, 
roznoszonym przez wszy. Wydawał się wprost idealnym 
środkiem do ochrony roślin. W latach 60-tych stosowany na 
całym świecie w potężnych ilościach. 
 Toksyczny dla owadów – wnika w sposób 
kontaktowy przez przewód pokarmowy lub powłoki ciała 
i powoduje zaburzenia pracy systemu nerwowego owadów. 
U ludzi może powodować wzmożoną pobudliwość, 
zaburzenia koordynacji ruchów, bóle głowy, wymioty 
i drgawki, zgon na skutek porażenia ośrodka oddechowego 
i obrzęku płuc. Długotrwała ekspozycja na DDT może 
zwiększać ryzyko zachorowania na raka piersi. 

DDT (DITHIOTHREITOL) Wycofany w Polsce w 1976 r.
klofenotan, dichlorodifenylotrichloroetan, 
NADAL OBECNY W PRZYRODZIE

Toksyczność CLP

H301: Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 3)
H351: Podejrzewa się, że 
powoduje raka (Kategoria 2)
H400: Działa bardzo 
toksycznie na organizmy 
wodne. (Kategoria 1)
H410: Działa bardzo 
toksycznie na organizmy 
wodne, powodując 
długotrwałe skutki.
(Kategoria 1)
H372: Powoduje 
uszkodzenie narządów 
poprzez długotrwałe lub 
powtarzane narażenie. 
(Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Ogórek • Pomidor

Fenazachina

Toksyczność CLP

H301 – Działa szkodliwie po połknięciu 
(Kategoria 3)
H332 – Działa szkodliwie w następstwie 
wdychania (Kategoria 3)
H400: Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne. (Kategoria 1)
H410: Działa bardzo toksycznie 
na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki.(Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Pomidor

PoZostałości ZnaleZione w:  Kapusta pekińska

Zaliczany do grupy chemicznej karboksamidów, selektywny 
środek owadobójczy stosowany także w ochronie 
ziemniaków, pszenicy, jabłek, gruszek, brzoskwiń, papryki, 
śliwy, róży, astra chińskiego, chryzantemy, tytoniu, chmielu,  
w szkółkach świerku i buka, w szkółkach leśnych, 
zalesieniach i odnowieniach leśnych oraz na plantacjach 
nasiennych drzew leśnych. Jest związkiem organicznym 
pirydyny stosowanym jako środek owadobójczy na 
mszyce, mączlika i wciornastka.  Flonikamid zakłóca 
narządy strunowe owadów, które mogą wpływać na słuch, 
równowagę, ruch, powodując zaprzestanie karmienia, ale 
konkretne miejsce docelowe substancji chemicznej jest 
nieznane. Z uwagi na toksyczność kontaktową i wpływającą 
na układ pokarmowy owadów blokuje u nich odruch ssania.

Insektycyd neonikotynowy, o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym. Stosowany także do ochrony upraw pomidora, 
ogórka i roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach 
stałych. W roślinie działa systemicznie - wnika do rośliny 
i krąży w niej wraz z sokami. Zwalcza owady ssące i gryzące 
jak mączlik szklarniowy (formy dorosłe i larwy), wciornastek 
tytoniowiec, mszyca smugowa i mszyca ogórkowa. Większość 
neonikotynoidów znacznie silniej wiąże się z neuroreceptorami 
owadów niż ssaków, co sprawia, że te insektycydy są selektywne 
i znacznie bardziej toksyczne dla owadów. 
 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, w 2013 
r. ogłosił, że neonikotynoidy stanowią niedopuszczalnie wysokie 
ryzyko dla pszczół. Imidachlopryd jest najczęściej używanym 
środkiem owadobójczym w grupie o swoim profilu działania. 
Zakres jego stosowania obejmuje glebę, nasiona, drewno, 
pchły zwierzęce, szkodniki: zbóż, bawełny, roślin strączkowych, 
ziemniaków, a także owoców ziarnkowych, ryżu i warzyw. 
Dodaje się go również do wody używanej przy nawadnianiu 
roślin. W badaniach laboratoryjnych oceniony jako 
szkodliwie działający na rozrodczość w dwóch pokoleniach 
szczurów. Powoduje toksyczność rozwojową przy poziomach 
dawek toksycznych dla matek.

Flonikamid

Imidachlopryd

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 4)

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 4)
H400 Toksyczność 
ostra dla środowiska 
wodnego (Kategoria 1)
H410 Przewlekła 
toksyczność dla 
środowiska wodnego 
(Kategoria 1)



Organiczny związek chemiczny, środek owadobójczy 
opracowany przez Takeda Chemical Industries oraz 
Bayer. Podobny do tiametoksamu i imidaklopridu, jest 
neonikotynoidem. Neonikotynoidy są klasą środków 
owadobójczych z chemicznego punktu widzenia 
podobnych do nikotyny, która była używana jako pestycyd 
od końca XVIII wieku. Klotianidyna i inne neonikotynoidy 
oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. Według Agencji 
Ochrony Środowiska jedno z największych zagrożeń, jakie 
niesie za sobą klotianidyna to oddziaływanie na insekty 
niebędące przedmiotem zwalczania (pszczoły miodne). 
Opublikowane w 2012 dwuletnie badania wykazały obecność 
dwóch insektycydów neonikotynoidowych, klotianidyny 
i tiametoksamu, w martwych pszczołach oraz wokół uli 
znajdujących się w pobliżu pól uprawnych. Pozostałe 
pszczoły w ulach wykazywały nieskoordynowane ruchy, 
drgawki oraz konwulsje oraz pozostałe objawy zatrucia 
insektycydami.
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PoZostałości ZnaleZione w: Brokuł • Kapusta pekińska • 
Jabłka

Związek z grupy oksadiazyn. Działa na 
układ nerwowy owadów. Powoduje 
uszkodzenie narządów (krew, serce, układ 
nerwowy) w następstwie długotrwałego 
lub powtarzanego narażenia. Zgodnie 
z klasyfikacją IRAC substancja czynna 
indoksakarb zaliczana jest do grupy 
blokerów kanału sodowego (grupa IRAC 
22). Przeznaczony do zwalczania larw i jaj 
szkodliwych owadów, które zjadają liście 
w uprawach jabłoni, kapusty głowiastej 
białej. Powoduje podrażnienia skóry, ma 
działanie toksyczne na narządy docelowe.

Indoksakarb

Toksyczność CLP

H301 Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 
3)
H317 Działanie uczulające na skórę 
(Kategoria 1)
H332 Toksyczność ostra, Wdychanie 
(Kategoria 4)
H372 Działanie toksyczne na narządy 
docelowe - powtarzane narażenie 
(Kategoria 1), Układ nerwowy
H373 - Może powodować uszkodzenie 
narządów (układ krwionośny, utrata wagi) 
poprzez długotrwałe lub powtarzające się 
narażenie.
H411 - Działa toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki.

PoZostałości ZnaleZione w: Truskawka

Klotianidyna

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 4)
H400 Toksyczność ostra 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)
H410 Przewlekła 
toksyczność dla 
środowiska wodnego 
(Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Kapusta Pekińska • Ogórek • 
Pietruszka • Jabłka 

PoZostałości ZnaleZione w:  Kapusta pekińska • Marchew 
• Pietruszka • Pomidor • Ogórek • Seler • Jabłka • Truskawka •  
Płatki śniadaniowe

Związek z grupy karbaminianów. Środek 
owadobójczy przeznaczony do zwalczania 
mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na 
związki fosforoorganiczne. Jest składnikiem 
preparatów stosowanych w uprawach rolnych, 
warzywniczych, sadowniczych oraz do ochrony 
roślin ozdobnych. Zatrucie wywołuje efekty 
połączone z działaniem antycholinoesterazy, 
które mogą obejmować mdłości i wymioty.

Fungicyd z grupy anilidów o działaniu układowym do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 
rzepaku ozimego przed chorobami powodowanymi 
przez grzyby. Boscalid stosuje się również do zwalczania 
mączniaka prawdziwego na winogronach, trawnikach, 
drzewach owocowych, warzywach i roślinach ozdobnych 
oraz chorób wywoływanych przez grzyby. Działa toksycznie 
na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

Pirymikarb

Boskalid

Toksyczność CLP

H301 Toksyczność ostra, Doustnie 
(Kategoria 3)
H317 Działanie uczulające na skórę 
(Kategoria 1)
H331 Toksyczność ostra, Wdychanie 
(Kategoria 3)
H351 Rakotwórczość (Kategoria 2)
H400 Toksyczność ostra dla 
środowiska wodnego (Kategoria 1)
H410 Przewlekła toksyczność dla 
środowiska wodnego (Kategoria 1)

Toksyczność CLP

H411 - Działa toksycznie 
na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe 
zmiany (Kategoria 2)

Fungicydy
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PoZostałości ZnaleZione w: Marchew • Pietruszka •  
Pomidor • Seler

Jest fungicydem (środkiem grzybobójczym) 
stosowanym w rolnictwie do zwalczania chorób 
wywoływanych przez lęgniowce, takie jak zaraza 
ziemniaka. Jest klasyfikowany jako acylopikolid, 
o działaniu systemicznym i wgłębnym, do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. 
Przy wysokich poziomach dawek fluopikolid 
spowodował zwiększoną częstość występowania 
nowotworów wątroby u myszy. Sklasyfikowany 
jako bardzo toksyczny dla środowiska wodnego.

Fluopikolid

Toksyczność CLP

H301: Toksyczność ostra, Doustnie 
(Kategoria 3)
H351: Podejrzewa się, że powoduje 
raka (Kategoria 2)
H400: Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne. (Kategoria 1)
H410: Działa bardzo toksycznie 
na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki.(Kategoria 1)
H372: Powoduje uszkodzenie 
narządów poprzez długotrwałe lub 
powtarzane narażenie. (Kategoria 1)

Ma działanie toksyczne na organizm człowieka. 
Substancja drażniąca, uczulająca. Wchłania 
się przez układ oddechowy, skórę, przewód 
pokarmowy. Objawy zatrucia ostrego 
(wdychanie pyłu) wywołuje ból i łzawienie oczu, 
zaczerwienienie spojówek, kaszel oraz skurcz 
oskrzeli. Skażenie skóry wywołuje miejscowe 
zaczerwienienie. Drogą pokarmową wywołuje 
mdłości, wymioty, ból brzucha, biegunkę. Może 
powodować dziedziczne wady genetyczne. Może 
upośledzać płodność oraz działać szkodliwie na 
dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie 
na organizmy wodne. Może powodować 
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany 
w środowisku wodnym.

PoZostałości ZnaleZione w: Brokuł • Kapusta pekińska • 
Marchew Ogórek • Pietruszka • Jabłka

Karbendazym

Toksyczność CLP

H340 Mutagenność (Kat.1B)
H360-FD Może uszkadzać płód, 
szkodliwość na rozrodczość (kat.1B)
H400 Toksyczność ostra dla środowiska 
wodnego (Kategoria 1)
H410 Przewlekła toksyczność dla 
środowiska wodnego (Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Marchew • Pietruszka

PoZostałości ZnaleZione w:  Seler

PoZostałości ZnaleZione w:  Brokuł • Kapusta pekińska • 
Marchew • Pietruszka • Seler

Powodował toksyczność rozwojową oraz szkodliwy wpływ 
na rozrodczość w badaniach na dwóch pokoleniach 
szczurów, tylko przy poziomach dawek, które wykazały 
również szkodliwe działanie na zwierzęta rodzicielskie. 
Działa drażniąco na układ oddechowy. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. Nie ulega szybkiej 
biodegradacji. Może powodować długo utrzymujące się 
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Stosowany w także w ochronie zbóż, warzyw i innych 
roślin rolniczych przed chorobami grzybowymi. 
Substancja z grupy chemicznej triazole, działająca 
układowo. Jest szybko pobierana przez roślinę i w niej 
rozprowadzana. Zwalcza takie choroby roślin, jak: rdza 
brunatna, mączniak, rdza żółta, septorioza paskowana 
(jęczmień, pszenica, żyto i inne). Dzięki możliwości 
szerokiego wykorzystania propikonazolu, stosowany 
jest zarówno jako jednoskładnikowy fungicyd, jak 
i w mieszaninie z innymi substancjami z różnych grup 
chemicznych, np. karboksyamidów (SDHI). 
Propikonazol można było stosować 
do 19 marca 2020 r.

Jest związkiem pochodzącym z grupy konazoli-triazoli. 
Zaliczany jest do fungicydów triazolowych. Wykazuje  
działanie układowe (systemowe), które polega na 
przenikaniu substancji aktywnej poprzez tkanki 
okrywające roślin. Przeznaczony jest do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego 

Protiokonazol

Propikonazol

Tebukonazol

Toksyczność CLP

H400 Toksyczność ostra 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)
H410 Przewlekła 
toksyczność dla 
środowiska wodnego 
(Kategoria 1)

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 4)
H317 Działanie uczulające na 
skórę (Kategoria 1)
H360-D Może uszkadać płód 
(kat.1B)
H400 Toksyczność ostra 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)
H410 Przewlekła toksyczność 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, 
Doustnie (Kategoria 4)
H361d Podejrzewa się, że 
uszkadza płód (Kategoria 2)



Organiczny związek chemiczny, pochodna ftalimidu. 
Wykorzystywany do ochrony roślin przed grzybami 
(fungicyd). Wykorzystywany jest w celu ochrony jabłoni 
i gruszy przed parchem oraz wiśni przed gorzką zgnilizną 
wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi 
i bakteriozą obwódkową. Jako typowy środek zapobiegawczy 
o niespecyficznym sposobie działania, polegającym na 
blokowaniu wielu enzymów biorących udział w procesie 
oddychania grzybów. Unijni eksperci współpracujący 
z Greenpeace dokonali w 2016 r. przeglądu 520 pestycydów.  

Na czarną listę trafiło 209 substancji, w tym Kaptan. 
Właściwości kaptanu ocenione zostały jako rakotwórcze 
i osłabiające odporność, a także szkodliwe dla ryb i innych 
organizmów wodnych.
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PoZostałości ZnaleZione w: Pietruszka

Należy do fungicydów z grupy strobiluryn stosowanych 
w sadownictwie (poza krezoksymem metylowym 
i piraklostrobiną). Fungicydy strobilurynowe znane 
są i stosowane już od kilkunastu lat. Nazwa tej grupy 
pochodzi od grzyba kapeluszowego szyszkówki 
gorzkawej (Strobilurus tenacellus), który wytwarza 
azoksystrobinę. Strobiluryny zakłócają procesy 
energetyczne w wyniku wywołania zaburzeń 
w mitochondrialnym transporcie elektronów. 
W uprawach sadowniczych substancje te mają 
zastosowanie w ochronie przed parchem oraz 
mączniakiem prawdziwym. Jest toksyczny dla 
środowiska wodnego. Działa drażniąco na skórę.

Trifloksystrobina

Toksyczność CLP

H317 Działanie uczulające na 
skórę (Kategoria 1)
H400 Toksyczność ostra 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)
H410 Przewlekła toksyczność 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w: Jabłka • Malina

Kaptan

Toksyczność CLP

H317 Działanie uczulające 
na skórę (Kategoria 1)
H318 Poważne 
uszkodzenie oczu/
działanie drażniące na oczy 
(Kategoria 1)
H331 Toksyczność ostra, 
Wdychanie (Kategoria 3)

także w uprawach zbóż jarych i ozimych, buraków 
cukrowych oraz pastewnych w celu ochrony przed 
chorobami grzybowymi. Stosuje się go również 
w sadownictwie, zwłaszcza w ochronie śliw i wiśni przed 
brunatną zgnilizną drzew pestkowych. Nie ulega szybkiej 
biodegradacji. Jest toksyczny dla środowiska wodnego. 
Przy wysokich poziomach dawek tebukonazol spowodował 
zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby 
u myszy. Spowodował też szkodliwy wpływ na rozrodczość. 
Podejrzewa się, że może uszkodzić płód.

H400 Toksyczność ostra 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1),
H410 Przewlekła 
toksyczność dla 
środowiska wodnego 
(Kategoria 1)

PoZostałości ZnaleZione w:  Pietruszka

Związek z grupy dinitroanilin, herbicyd selektywny 
o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie. 
Pendimetalina hamuje tworzenie i funkcjonowanie 
mikrotubuli w komórkach roślinnych, czego następstwem 
jest zaburzenie podziałów komórkowych. Najskuteczniej 
działa na kiełkujące i wchodzące chwasty. Gatunki wrażliwe 
często zamierają już w trakcie kiełkowania. Jest toksyczny dla 
środowiska wodnego.

Pendimetalina

Toksyczność CLP

H410 Przewlekła 
toksyczność dla 
środowiska wodnego 
(Kategoria 1)

Herbicyd fenylomocznikowy, który służy do 
kontrolowania wzrostu trawy i chwastów 
w celu wspierania wzrostu upraw takich jak 
soja. Linuron zaburza proces fotosyntezy 
poprzez hamowanie przypływu elektronów 
w fotosystemie II. Może mieć negatywny 
wpływ na płodność oraz może szkodliwie 
oddziaływać na dziecko w łonie matki. Działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Opisany 
w roku 1962, w Polsce zarejestrowany po raz 
pierwszy w roku 1967. Substancja wycofana 
w roku 2017. Zapasy środków zawierających 
linuron rolnicy mogli wykorzystywać do 3 
czerwca 2018.

PoZostałości ZnaleZione w: Marchew • Pietruszka • Seler

Linuron

Toksyczność CLP

H302 Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 
4),
H351 Rakotwórczość (Kategoria 2)
H360Df - Może działać szkodliwie na 
dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że 
działa szkodliwie na płodność (Kategoria 
1A, 1B)
H373- Może powodować uszkodzenie 
narządów poprzez długotrwałe lub 
narażenie powtarzane. (Kategoria 2)
H410 - Działa bardzo toksycznie na 
organizmy wodne, powodując długotrwałe 
skutki (Kategoria 1)

Herbicydy

H351 Rakotwórczość 
(Kategoria 2)
H400 Toksyczność ostra 
dla środowiska wodnego 
(Kategoria 1)




