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Co oznaczają poszczególne symbole stosowane  

w środkach ochrony roślin? 

Przy wielu produktach stosowanych do ochrony roślin znaleźć można 

tajemnicze oznaczenia w ich nazwach: WP, WG, SL, SC. Jest ich dość dużo,  

a niektórzy rolnicy zastanawiają się nad ich znaczeniem. W okresie 

wegetacyjnym, kiedy używamy dość dużo środków ochrony roślin (ś.o.r.) 

często zastanawiamy się w jakiej formie użyć danego i środka i co ów 

symbol znaczy. Poniżej znajduje się krótka „ściągawka” najczęściej 

stosowanych symboli znajdujących się na opakowaniach danego ś.o.r. 

Znaczenie symbolu 

DS  Proszek do bezpośredniego stosowania na nasiona (sucha zaprawa) 

EC Płynna, jednorodna forma użytkowa do stosowania jako emulsja po 
rozcieńczeniu wodą 

EO Płynna, niejednorodna forma użytkowa utworzona z substancji 
biologicznie czynnej znajdującej się w roztworze wodnym i 
zemulgowanej wodzie 

ES Trwała emulsja do stosowania bezpośredniego na nasiona lub po 
rozcieńczeniu 

EW Płynna, niejednorodna forma użytkowa utworzona z substancji 
biologicznie czynnej rozpuszczonej w rozpuszczalniku organicznym  
i zemulgowanej wodzie 

GF Jednorodna forma użytkowa w postaci żelu do stosowania 
bezpośrednio na nasiona 

GL Forma użytkowa w formie żelu do stosowania jako emulsja po 
rozcieńczeniu wodą 

LS Roztwór do stosowania bezpośrednio na nasiona lub po rozcieńczeniu 
wodą, ciecz może zawierać cząstki nierozpuszczalne w wodzie 

SC Trwała zawiesina rozdrobnionych cząstek substancji biologicznie 
czynnej, która może zawierać inne rozpuszczone składniki, 
przeznaczona do bezpośredniego stosowania 

SE Płynna, niejednorodna forma użytkowa zawierająca substancje 
biologicznie czynne w postaci mieszaniny rozdrobnionych cząstek 
stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w formie 
wodnej do stosowania po rozcieńczeniu wodą 
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SL Płynna, jednorodna forma użytkowa do stosowania jako roztwór 
substancji biologicznie czynnej po rozcieńczeniu wodą 

WG Forma użytkowa składająca się granul do stosowania po ich 
wymieszaniu z wodą 

WP Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako zawiesina po 
jej wymieszaniu w wodzie 

WS Proszek do sporządzania zawiesiny o wysokim stężeniu w formie 
papki, służący do zaprawiania nasion 

XX Wszystkie formy użytkowe nie mające dotychczas oznaczeń kodowych 
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