
słów kilka 

Poradnik o oszczędzaniu wody na działce
i w ogrodzie. Wyjaśniamy, jak w prosty

i skuteczny sposób stworzyć i pielęgnować 
ogród przyjazny dla środowiska.



„Woda to życie”, bez niej nie moglibyśmy funkcjonować, w dodatku jeste-
śmy przyzwyczajeni, że zawsze mamy do niej dostęp. Nie zdajemy sobie 
sprawy, że jej zasoby mogą się skończyć. Można pomyśleć, że to niemożli-
we, bo przecież ponad 70% planety to woda. Tymczasem tylko 3% wody 
słodkiej nadaje się do picia, a tylko około 1% jest łatwo dostępne dla ludz-
kości w postaci rzek, jezior i wód gruntowych.
Co sprawia, że wody jest coraz mniej? Jest kilka przyczyn. To między 
innymi wzrost populacji (większe zapotrzebowanie) oraz zmiany klimatycz-
ne takie jak susze i intensywne opady, które mogą mieć wpływ na jej 
dostępność i jakość. Również nadmierne wykorzystanie wody w produkcji 
rolnej, przemysłowej czy w miastach oraz zanieczyszczenie wód może 
doprowadzić do jej niedoboru. 

1 Rolnictwo zrównoważone – to rolnictwo, które łączy najlepsze cechy rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego; zapewniając 
bezpieczeństwo żywnościowe, jednocześnie uwzględnia działania przyjazne dla środowiska, oczekiwania społeczne oraz opłacal-
ność produkcji rolniczej.  

2 „Barometr Bayer 2022” – badanie wśród Polaków w wieku 20-30 lat

Co na ten temat sądzą młodzi ludzie? 84%
z nich dostrzega problem braku wody w skali 
świata, a 77% - w Polsce. Zaś 1/3 z bada-
nych uważa, że może jej zabraknąć w najbliż-
szym czasie. Kto zatem jest odpowiedzialny 
za niedobory wody według ankietowanych? 
57% uważa, że każdy z nas, a 56%, że polity-
cy. Co ciekawe, młodzi Polacy uznali, że 
rolnictwo zrównoważone1 jest najoszczęd-
niejszym typem rolnictwa w gospodarowa-
niu wodą.2 



Chcąc zwrócić uwagę na znaczenie wody dla naszego życia 
oraz na potrzebę ochrony zasobów wodnych na świecie, 
w 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło
22 marca Światowym Dniem Wody. Według szacunków tej 
organizacji, w ciągu najbliższych dziesięciu lat dostępność 
pitnej wody może obniżyć się nawet o 40%, a zapotrzebowanie
do 2050 roku może wzrosnąć dwukrotnie. 

Dlatego musimy działać, szczególnie jeśli uprawiamy własne warzywa lub 
pielęgnujemy swój ogród. E-book, który czytasz przybliży Ci najważniejsze 
zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w Twoim ogródku. Znaj-
dziesz w nim wskazówki, jak efektywnie zarządzać wodą w ogrodzie, aby 
mieć piękne i zdrowe rośliny przy jednoczesnym oszczędzaniu wody. 

To zaczynamy!

„Olewam - lubię tę robotę”
– czy aby na pewno?

Zobacz, jak możesz oszczędzać wodę

W jednej ze scen serialu „Zmiennicy”, bohater Marian Koniuszko siedzi na 
krzesełku i leje bez celu wodę z węża ogrodowego. Na pytanie co robi, 
odpowiada: „Olewam, lubię tę robotę”. Ta przezabawna scena ma związek 
z naszym e-bookiem tylko w jednym punkcie, a mianowicie łączy nas wąż 
ogrodowy. Nic, poza tym, bo my marnowaniu mówimy: NIE!
W tym rozdziale znajdziesz sposoby i rozwiązania, jak zatrzymać wodę
w swoim ogrodzie, ponieważ to właśnie odpowiednie zarządzanie pozwoli 
oszczędzić wodę, ale także wpłynie na piękno i zdrowie roślin. Warto więc 
zadbać o to, aby nasz ogród był zrównoważony i przyjazny dla środowiska. 
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Łąka kwietna 
W swoim ogrodzie warto założyć łąkę kwietną, składającą się z mieszanki 
nasion różnych gatunków roślin, które dzięki różnym terminom kwitnienia 
tworzą kolorowe dywany przez cały sezon wegetacyjny, przyciągając 
liczne owady zapylające, takie jak pszczoły, motyle czy muchówki. Łąka 
dostarcza im cennych źródeł pokarmu w postaci nektaru i pyłku kwiatowe-
go, a to przyczynia się do poprawy warunków bytowych owadów, które 
odgrywają kluczową rolę w procesie zapylania roślin. Mieszkańcami łąki są 
także pająki, chrząszcze i inne bezkręgowce. Ale także żaby, jeże czy ptaki 
pojawiają się tu w poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Warto zasiać 
kwiaty, które tworzą różnorodne i kolorowe kompozycje, takie jak między 
innymi: nagietek, chaber, cynia, kosmos, len czy rumianek. Ogród,
w którym posiejemy łąkę kwietną, może kwitnąć przez większość roku, 
dzięki czemu zapewnimy schronienie i pokarm dla owadów przez około
10 miesięcy w roku. Do wyboru, do koloru!

Łąka kwietna jest bardzo ważna dla gospodarki wodnej, ponieważ stanowi 
naturalny system zatrzymujący i magazynujący wodę. Wymaga mniejszej 
ilości wody do wzrostu niż zwykły trawnik o podobnej powierzchni, a gęsta 
sieć korzeni rozluźnia glebę. Dzięki temu gleba pochłania wodę jak gąbka
i nie ulega erozji.



Nie koś trawy! albo przynajmniej rób to rzadziej! 
Ach, jak przyjemnie odpocząć z kubkiem kawy i spojrzeć na piękny, zielony 
trawnik, prawda? Ale ile się przy tym trzeba narobić, to już tylko Ty wiesz :) 
Wbrew pozorom, trawnik jest dużo trudniejszy w utrzymaniu niż łąka 
kwietna czy rabaty kwiatowe. Wiosenne zabiegi agrotechniczne, nawoże-
nie, podlewanie, częste koszenie… Ogrom pracy przez cały sezon.  
Tradycyjne koszenie, polegające na krótkim przycinaniu trawy, sprzyja odpa-
rowywaniu wody, co powoduje większe wymagania dotyczące podlewa-
nia. Poza tym trawnik jest często uważany za monokulturę ze względu na 
jeden gatunek rośliny, a przy okazji nie ma z niego pożytku dla zwierząt. Dla-
tego częstemu koszeniu mówimy NIE! A wszystko po to, by zatrzymać 
wodę. 

Jeśli masz trawnik i nie zamierzasz z niego rezygno-
wać – postaraj się chociaż zmniejszyć jego 
powierzchnię.  Podczas koszenia zwiększ wyso-
kość noży w kosiarce – pozwoli to zachować więk-
szą długość trawy i wpłynie na rozwój korzeni,
a one na gospodarkę wodną ogrodu. Pozostawienie 
wyższej trawy zmniejsza ilość odpadów trawy, które 
trzeba usunąć, co również wpływa na redukcję odpadów 
ogrodowych.



Sposoby na zatrzymanie deszczówki w ogrodzie 
Czasami stare, sprawdzone sposoby na gospodarowanie wody w ogrodzie 
są najlepsze, a jedną z takich metod jest zbieranie deszczówki, co pozwala 
ograniczyć wykorzystanie wody z kranu i związane z tym koszty.

Beczki na deszczówkę – najpopularniejszy sposób zbierania deszczówki 
to ustawienie beczki lub innego pojemnika pod rynnami dachowymi, aby 
odebrać wodę spływającą z dachu. Można jej później użyć do podlewania 
roślin lub mycia narzędzi ogrodniczych.

Oczka wodne – to małe baseny, które są wypełnione deszczówką, a ta 
zwłaszcza z okresie suszy, może być wykorzystana do podlewania roślin. 
Oczko wodne, przy odpowiednim ustawieniu kamieni (stabilny brzeg
i wychodząca z wody plaża), może być wykorzystane jako poidełko dla zwie-
rząt. Dodatkowo w Twoim ogrodzie pojawią się nowe rośliny wodne, 
które nadadzą piękno temu kącikowi. 



A ponieważ woda kojarzy nam się z relaksującymi chwilami, zachęcamy do 
ustawienia kamieni w oczku w taki sposób, żeby spływająca po nich woda 
szumiała i poprawiała samopoczucie. Kolejną zaletą jest 
większa wilgotność powietrza w jego otoczeniu oraz 
nowi mieszkańcy ogrodu. Woda przyciąga różne 
grupy zwierząt od żab do ważek. 

Studnia na wodę powierzchniową – to jedna
z metod pozyskiwania wody, która polega na wykorzy-
staniu wody deszczowej, roztopowej lub innych źródeł. 
Wymaga zezwoleń na budowę i ciężkiego sprzętu, jednak 
jest to tańsze rozwiązanie, niż budowa studni głębinowej. 

Dłuższe korzenie – większy sukces nawodnienia
Rośliny z rozbudowanym systemem korzeniowym mają wiele korzyści dla 
ekosystemu i gospodarki wodnej. Dzięki dłuższym korzeniom rośliny mogą 
pobierać składniki mineralne oraz wodę z głębszych warstw gleby, przyczy-
niając się do ochrony zasobów wodnych. Natomiast rośliny z krótszym 
systemem korzeniowym są podatne na wysychanie. Warto więc posadzić 
rośliny, które będą przyjemne dla oka i pożyteczne. Wśród roślin, które 
mają dłuższe korzenie można wymienić drzewa (np. dąb, jesion, buk), 
krzewy (np. jałowiec, dereń, berberys), trawy (np. kostrzewa, trzcina pospo-
lita) oraz rośliny zielne (np. ostrożeń, dziurawiec, pokrzywa). Wybierając 
rośliny do ogrodu, warto zwrócić uwagę na ich system korzeniowy
i wybrać gatunki, które pomogą w zachowaniu wody i ochronie gleby.



Warzywa i drzewa owocowe również posiadają większe systemy korzenio-
we, więc warto je  mieć na swojej działce i ogrodzie. Do takich należą rzod-
kiewki, szpinak, ogórki, cebula i większość sałat, których korzenie osiągają 
maksymalnie 40 cm długości. Brokuł, fasola, groch, por i kalafiory osiągają 
60 cm, a marchew, burak, kapusta i pomidory nawet 80 cm. Śliwa, malina, 
porzeczka czy aronia również posiadają rozbudowany system korzeniowy. 
Wybierając rośliny, warto zwrócić uwagę na wspomniany system korzenio-
wy i wybrać gatunki, które pomogą w zachowaniu wody i ochronie gleby.

Ogród deszczowy 
Ogrody deszczowe są świetnym rozwiązaniem w przestrzeniach miejskich, 
rozwiązują problem nadmiaru wody w zabetonowanych przestrzeniach, 
gdzie woda nie ma możliwości spływania i wsiąkania w glebę podczas 
ulewnych deszczy. Taki ogród, można stworzyć również na małą skalę, na 
własne potrzeby w swoim ogródku, tak aby wodę opadową odpowiednio 
zagospodarowywać na swoim terenie.



Przy wybieraniu miejsca na taki rodzaj ogrodu, należy zwrócić uwagę na 
ukształtowanie terenu, żeby poprowadzić wodę tam, gdzie chcemy. Najle-
piej założyć ogród w najniższym punkcie działki z dala od domu. Dzięki na-
turalnym uwarunkowaniom terenu, woda będzie sama spływać w kierun-
ku ogródka. Konstrukcja jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypad-
ku zwykłej rabaty: wykop o głębokości około 1 m, niecka, dno wyłożone 
nieprzemakalnym materiałem na przykład folią do oczek wodnych, drenaż, 
rurki drenujące odprowadzające wodę, naturalne materiały i roślinność, 
które pomagają zatrzymać i wchłonąć wodę.
Takie rozwiązanie ma wiele zalet, bo wykorzystanie wody deszczowej nie 
tylko oszczędza wodę pitną i zmniejsza koszty, ale także zmniejsza ilość 
wody deszczowej, która wpływa do kanalizacji oraz redukuje zanieczysz-
czenia wód opadowych. W przypadku pełnego zbiornika woda będzie roz-
prowadzać się po całym ogrodzie przez bardzo długi czas, znacznie efek-
tywniej niż w przypadku podlewania z węża ogrodowego.
Do tego typu ogrodu świetnie sprawdzą się rodzime gatunki roślin. Są to 
między innymi:  wierzba biała, brzoza pożyteczna, dereń świdwa, czerem-
cha, kalina koralowa, rudbekia, jeżówka, turzyca, śmiałek darniowy, trzęśli-
ca, trzcina, mozga, liatra kłosowa, kosiaciec, oraz  różnego rodzaju trawy 
takie jak miskanty czy rozplenice japońskie.
Pamiętajmy, aby do takiego ogrodu wybierać rośliny, które nie potrzebują 
częstego nawożenia.
Poprawa estetyki krajobrazu to także zaleta, bo odpowiednio zaprojekto-
wany ogród przyciąga liczne gatunki zwierząt, a sam ogród daje nam miej-
sce do odpoczynku. 



Wybór roślin ma znaczenie 
Kolejnym sposobem na zatrzymanie wody w ogrodzie jest odpowiedni 
wybór roślin do nasadzeń. Najlepiej wybrać takie, które nie będą wymagały 
regularnego podlewania. Poza sosną i jałowcem suche warunki dobrze 
znoszą także brzoza, świerk oraz na przykład drzewa owocowe jak śliwa, 
wiśnia i morela. Należy także wybrać te z większym systemem korzenio-
wym o którym pisaliśmy wcześniej.
Na wybór rośliny powinny wpływać także warunki jakie mamy w ogrodzie. 
Gdy mamy duże nasłonecznienie, to należy zasadzić roślinę, która lubi 
słońce, ale nie wymaga częstego podlewania. A jeżeli w naszym zielonym 
kąciku jest duże zacienienie, idealnie sprawdzą się rośliny, które uwielbiają 
cień. 
Ważny jest także moment podlewania roślin. Najlepiej to robić w godzi-
nach porannych lub wieczornych, unikniemy wtedy szybkiego parowania 
wody. Jak zawsze „lejemy wodę” z umiarem – łatwo jest przesadzić z ilo-
ścią wody, która może prowadzić do gnicia i chorób roślin.  

Ściółkowanie – prosty sposób od natury
Każda rabata w ogrodzie powinna być wyściółkowana naturalnym materia-
łem, na przykład kompostem, słomą, zrębkami, trocinami, kartonami, korą, 
skoszoną trawą czy liśćmi. Dzięki przykryciu wierzchniej warstwy gleby, 
woda dłużej utrzymuje się w glebie. Dodatkowo, chwasty mają utrudniony 
dostęp do światła i nie rosną tak szybko i często. Same korzyści :)
 
Warto wspomnieć, że kora 
sosny, trociny, liście mogą 
zakwaszać glebę, dlatego 
lepiej stosować te materiały 
pod rośliny kwasolubne, na 
przykład borówki amery-
kańskie, hortensje, róża-
neczniki. 



Ochrona roślin dla działkowca
Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego 
przy planowaniu nasadzeń, warto zadbać o odpowiednie umiejscowienie 
roślin i wziąć pod uwagę te, które się wzajemnie wspierają. Na przykład ro-
śliny z rodziny kapustowatych (kapusty, brokuły, kalafior) można sadzić 
obok roślin strączkowych (fasola, groch, soczewica), ponieważ wzajemnie 
się chronią przed szkodnikami i chorobami.
Innym przykładem jest sadzenie roślin cebulowych (cebula, czosnek) w po-
bliżu roślin z rodziny selerowatych (marchew, pietruszka), ponieważ cebula 
i czosnek odstraszają szkodniki atakujące marchew. 
Ważne jest także to, aby wybierane rośliny były odpowiednie dla danego 
klimatu i warunków panujących na danym obszarze. Należy wybierać takie 
odmiany, które nie tylko są smaczne, ładne i wytrzymałe na niskie tempe-
ratury, ale także odporne na choroby i szkodniki. Obecnie na rynku do-
stępnych jest coraz więcej 
odmian, które pozwalają na 
ograniczenie lub całkowite wy-
eliminowanie problemów z po-
pularnymi chorobami, takimi jak 
mączniak jabłoni czy zaraza ziem-
niaka.
Ale nie tylko owoce i warzywa są 
istotne w ogrodzie - warto rów-
nież poszukać mniej podatnych 
na choroby i szkodniki odmian 
roślin ozdobnych. Jakie najlepiej 
wybrać? Z pomocą przyjdzie 
sprzedawca w sklepie ogrodni-
czym lub właściciel szkółki roślin.
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Pamiętaj, że ważne jest odpowiednie nawożenie i nawadnianie, a źle do-
brane miejsce może prowadzić do chorób. Niestety szkodniki mogą się po-
jawić na naszych zbiorach, więc obserwacja i działanie to podstawa. Naj-
starszą i najprostszą metodą zwalczania chorób w roślinach jest metoda 
mechaniczna. Polega ona na usuwaniu porażonych części roślin, a w razie 
potrzeby całych roślin oraz na zbieraniu i niszczeniu szkodników. Metoda 
odnosi się również do chwastów. Czasami metoda mechaniczna może 
okazać się niewystarczająca, jednak znacznie pomaga w zmniejszeniu pro-
blemu ze szkodnikami, takimi jak mszyce, kwieciak jabłkowiec, bielinek, 
zwójki liściowe, mączniak czy brunatna zgnilizna drzew pestkowych lub 
ziarnkowych. Ponadto, można ograniczyć występowanie parcha jabłoni 
poprzez usuwanie i niszczenie opadłych liści, które są źródłem infekcji.

Pryskaj z głową, chroniąc wodę 
A co, jeśli mechaniczna ochrona nie zadziała? Wówczas ostatnim krokiem 
są środki ochrony roślin, czyli inaczej leki dla roślin. Podobnie jak w przy-
padku leków dla ludzi, produkty te mają za zadanie wyleczyć roślinę z cho-
roby (na przykład fungicydy zwalczające choroby grzybowe) i chronić je 
przed szkodnikami (na przykład insektycydy chroniące przed owadami).
W ramach ochrony roślin stosuje się również herbicydy, które zwalczają 
chwasty. W ten sposób środki ochrony roślin pomagają zadbać o zdrowie 
i dobre warunki wzrostu dla roślin uprawianych na działce.
Co ważne, środki ochrony roślin nie stanowią niebezpieczeństwa, jeśli sto-
sujemy je prawidłowo, czyli zgodnie z przeznaczeniem oraz z instrukcją. 
Niektóre środki, w tym ekologiczne, oznaczone są piktogramem wskazują-
cym na zagrożenie dla środowiska wodnego (drzewo i ryba wpisane
w czerwony kwadrat), trzeba na to zwrócić uwagę, nim rozpocznie się 
oprysk. 



Jak uniknąć zanieczyszczeń  gleby
i wody?  
Szczególnie istotnym tematem jest skażenie wody 
środkiem ochrony roślin – wodę można bowiem 
łatwo zanieczyścić nawet niewielką ilością środka 
ochrony roślin, jaka pozostaje np. na zakrętce opakowania 
produktu. Dlatego tak istotne jest uważne przeczytanie ety-
kiety-instrukcji, w której znajdują się informacje dotyczące środków 
ostrożności i stref buforowych, jakie trzeba zachować oraz stosowanie 
dobrych praktyk, takich jak:

przed zakupem preparatu i/lub w trakcie zakupu skonsultowanie się 
ze sprzedawcą, tak aby dobrać środek ochrony roślin adekwatny
do potrzeb i warunków w ogrodzie,

wykonywanie oprysków sprawnym i szczelnym opryskiwaczem, 

uważna lektura całej instrukcji przed przystąpieniem do zabiegu 
ochrony roślin,

przestrzeganie dawek wskazanych w instrukcji, 

powstrzymanie się od oprysku, gdy zanosi się na deszcz,

niewykonywanie oprysków przy zbyt silnym wietrze, czyli powyżej
4 m/s (w praktyce wiatr o tej prędkości porusza na drzewach tylko 
liście i drobne gałązki),

zachowanie 1 m odległości od źródeł wody (chyba że w etykiecie 
jest podana inna odległość).
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Zjawisko znoszenia – jak je ograniczyć?  
Znoszenie preparatu, czyli przemieszczenie rozpylonej cieczy przez wiatr
i inne prądy powietrza poza opryskiwany obszar może mieć wiele przy-
czyn, np. zbyt silny wiatr czy zbyt wysokie ciśnienie w opryskiwaczu. Jest 
to zjawisko, które z powodzeniem można ograniczyć, i to na wiele
sposobów, np. środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli 
prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.
Zapobieganie znoszeniu jest o tyle istotne, że jego negatywnymi konse-
kwencjami może być m.in. bezpośrednie zatrucie/podtrucie pszczół i stwo-
rzenie niebezpieczeństwa dla ich zdrowia w przypadku, kiedy preparat
zanieczyści pobliski zbiornik wodny czy rów melioracyjny. 

Przy stosowaniu środków ochrony roślin zadbaj także 
o swoje bezpieczeństwo
Korzystanie ze środków ochrony roślin musi odbywać się w sposób bez-
pieczny dla użytkownika. Oto kilka punktów, które pozwolą na bezpieczne 
korzystanie:

Szczegóły stosowania środków ochrony roślin przedstawiliśmy na
https://akademiapsor.pl/ na którą zapraszamy!

Zawsze czytaj etykiety – Nie ulegaj złudzeniu, że każdy środek sto-
suje się tak samo, zawsze dokładnie sprawdzaj instrukcję użytkowania.

Używaj profesjonalnego sprzętu do oprysków – Wybierz opryski-
wacz wykonany z wysokiej jakości tworzywa, certyfikowany, który 
zapewni Ci bezpieczeństwo w trakcie wykonywania zabiegów. 

Załóż odzież ochronną – Na etykiecie preparatu znajdziesz informa-
cję o potrzebnych elementach odzieży. Wśród nich znajdują się:
kombinezon, rękawice, maska, gogle, czapka i buty gumowe.

Płucz opakowania - Zużywając cały preparat, wlej go do zbiornika 
opryskiwacza i trzykrotnie wypłucz opakowanie, napełniając je
do ¼ objętości i wlewając popłuczyny do zbiornika opryskiwacza.
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https://akademiapsor.pl/


Bioróżnorodność w twoim ogrodzie
Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Cię tematem gospodarowania wody 
w Twoim ogrodzie i będziesz zgłębiać i stosować metody, które opisaliśmy. 
Jesteśmy pewni, że Twój ogród będzie w tym roku piękny i przyjazny śro-
dowisku! 
Życzymy powodzenia, ale… czy wiesz co to jest bioróżnorodność?
Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to rozmaitość gatunków 
roślin i zwierząt a także bogactwo wielogatunkowych układów przyrodni-
czych, czyli krajobrazów i ekosystemów. Rośliny przetwarzają energię sło-
neczną, udostępniając ją innym formom życia. Bakterie i inne organizmy 
rozkładają materię organiczną na składniki odżywcze, zapewniając rośli-
nom zdrową glebę do wzrostu. Z kolei zapylacze (owady, ptaki i inne zwie-
rzęta) są niezbędne dla rozmnażania roślin, gwarantując nie tylko prze-
trwanie dzikich gatunków, ale też umożliwiając produkcję żywności.
Oto fragment z naszego ebooka na temat bioróżnorodności, a dla Ciebie 
mamy niespodziankę! Kliknij w poniższy LINK, aby go pobrać i zacząć wy-
korzystywać zdobytą wiedzę w Twoim 
ogrodzie. Zachęcamy do przyłączenia się 
do akcji #PomagamyPszczołomBezLipy 
w której zachęcamy między innymi do 
wspierania owadów zapylających po-
przez wysiewanie łąki kwietnej. Brzmi 
znajomo? Jeszcze jak! Przyjemnego 
uprawiania ogródka!

Chcesz być na bieżąco z wartościowymi 
treściami?
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER PSOR, 
jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś_aś!
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https://psor.pl/wp-content/uploads/2023/03/E-book_Roznorodnosc-w-ogrodzie-przez-caly-rok.pdf
https://psor.pl/bezplatny-ebook/
https://fb.me/e/3jEdfXi82


Jesteśmy Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR) – organizacją, która zrzesza 
czołowych producentów środków ochrony roślin. Od ponad 20 lat zajmujemy się eduka-
cją na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i ich znaczenia w produk-
cji żywności. Prowadzimy kampanie, w których pokazujemy rolnikom: jak ustrzec się 
przed podróbkami (Podejmuj mądre decyzje); jak podczas pracy z produktem dbać
o swoje bezpieczeństwo (Nie tylko plony potrzebują ochrony), chronić środowisko
przed skażeniem środkami ochrony roślin (Czyste Wody i TOPPS). Ponadto od 2004 
roku zbieramy fizycznie opakowania po naszych produktach w ramach Systemu Zbiórki 
Opakowań PSOR.  

Działamy kompleksowo na rzecz promocji odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa 
w Polsce. Do takiej postawy zachęcamy producentów zaopatrujących rolnictwo, a także 
gospodarstwa, odbiorców i przetwórców płodów rolnych, sieci handlowe i konsumen-
tów. Działając „Po stronie roślin” pokazujemy skąd bierze się jedzenie na naszych stołach 
i jaką rolę w tym procesie odgrywa rolnik, jego praca oraz narzędzia, które wykorzystuje.

Na naszej stronie i kanałach social media przekażemy Ci tylko sprawdzone informacje.
Bo najważniejsze są fakty!

Aby być na bieżąco wystarczy, że klikniesz w nasze social media:

Ustaw przypomnienia o nowych postach lub video

O NAS

 Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin_PSOR_postronieroslinpo_stronie_roslin

https://bezpiecznauprawa.org
https://bezpiecznie.org
https://bezpiecznie.org/ochrona-wod/o-inicjatywie-topps-i-programie-czyste-wody/
www.systempsor.pl
www.systempsor.pl
https://www.instagram.com/po_stronie_roslin/
https://www.facebook.com/postronieroslin
https://twitter.com/_PSOR_
https://www.youtube.com/channel/UC8sHSOv3r1RFS-hjL2hwowQ
https://www.youtube.com/channel/UC8sHSOv3r1RFS-hjL2hwowQ



