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ROZPYLACZE



Płaskostrumieniowe

Standardowe

Wielkość kropel Drobne
Średnie

Ciśnienie 1,5 – 5,0 bar

Przeznaczenie Zwalczanie chorób, 
szkodników i chwastów w 
uprawach łanowych przy 
małej i średniej prędkości 
roboczej (4-7 km/h)

Warunki Optymalne:
• wiatr 0-1,5 m/s
• temperatura 5-20ºC
• wilgotność 60-95%
• dopuszczalna drobna rosa

(jeśli nie ma zastrzeżeń w etykiecie-instrukcji
stosowania środka ochrony roślin)

Rozpylacze

110-120°



Płaskostrumieniowe

Eżektorowe

Wielkość kropel Grube
(niskociśnieniowe)

Bardzo Grube
(wysokociśnieniowe)

Ciśnienie 1,5 – 5,0 bar (KOMPAKTOWE)

3,0 – 8,0 bar (WYSOKOCISNIENIOWE)

Przeznaczenie Zwalczanie chorób, 
szkodników i chwastów w 
uprawach łanowych także 
przy dużej prędkości roboczej 
(8-12 km/h)

Warunki Niesprzyjające:
• wiatr 2,0-3,0 m/s
• temperatura 5-25ºC
• wilgotność 40-95%
• niedopuszczalna rosa

(ryzyko ociekania cieczy)

KOMPAKTOWE

Rozpylacze

WYSOKOCIŚNIENI
OWE

110-120°

110-120°
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Płaskostrumieniowe

Eżektorowe

Rozpylacze



Płaskostrumieniowe - Dwustrumieniowe 

Eżektorowe

Wielkość kropel Grube
Bardzo Grube

Ciśnienie 3,0 – 7,0 (8,0) bar 
1,5 – 3,0 (5,0) bar (KOMPAKTOWE)

Przeznaczenie Zwalczanie chorób, 
szkodników i chwastów w 
uprawach łanowych także 
przy dużej prędkości 
roboczej (8-12 km/h)

Warunki Niesprzyjające:
• wiatr 2,0-3,0 m/s
• temperatura 5-25ºC
• wilgotność 40-95%
• niedopuszczalna rosa

(ryzyko ociekania cieczy)

110-120°

Rozpylacze



Eżektorowe  2 x 110°

Wielkość kropel Grube
Bardzo Grube

Ciśnienie (2,0) 4,0 – 8,0 (10,0) bar 

Przeznaczenie Zwalczanie chorób, 
szkodników i chwastów w 
uprawach łanowych przy 
bardzo dużej prędkości 
roboczej (>12 km/h)

Warunki Niesprzyjające:
• wiatr 2,0-3,0 m/s
• temperatura 5-25ºC
• wilgotność 40-95%
• niedopuszczalna rosa

(ryzyko ociekania cieczy)

Rozpylacze

> 12 km/h

TurboDrop
HiSpeed

Płaskostrumieniowe - Dwustrumieniowe 

50° 10°



Rozpylacze na belce polowej
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60-80°
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Pasowe  60-80°

Rozpylacze
Płaskostrumieniowe  

60-80°

Oszczędność 
25-50%

Wielkość kropel Drobnokropliste :
Drobne i Średnie

Eżektorowe:
Grube i Bardzo Grube

Ciśnienie 2,0 – 4,0 bar
(Eżektorowe: 2,0 – 8,0 bar)

Przeznaczenie Pasowe nanoszenie 
herbicydów

w uprawach rzędowych



Rozmiar rozpylaczy (ISO)
l/min

(3 bar)
2,4

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

x 4

• Średnica zewnętrzną kołnierza korpusu (Ø 14,8 mm)

• Kolor - Symbol - Wydatek

• Jakość

 Powtarzalność wydatku (odchyłka 10% od nom. / 5% od śr.)

 Równomierność rozkładu (CV < 7%)

 Stałość kąta rozpylania 110o lub 120o 

Rozpylacze - Standard ISO



WIELKOŚĆ  KROPEL



Od czego zależy wielkość kropel ?

RODZAJ  i ROZMIAR  ROZPYLACZY

początkowa grubość filmu

Wielkość kropel

CIŚNIENIE CIECZY

siły oddziałujące na 
film i błonę

WŁAŚCIWOŚCI CIECZY  

• napięcie powierzchniowe

• gęstość

• lepkość



Klasa wielkości kropel (OZNACZENIE)
Średnica mediany 

objętościowej VMD 
[µm]

BARDZO DROBNE (VF) <144

DROBNE (F) 144-235

ŚREDNIE (M) 236-340

GRUBE (C) 341-403

BARDZO GRUBE (VC) 404-502

EKSTREMALNIE GRUBE (XC) >502

wg. BCPC / ASABE *

Orientacyjne zakresy wielkości przyjęte do klasyfikacji 
rozpylaczy przez ich producentów

Klasyfikacja wielkości kropel

Wielkość kropel



Klasa wielkości kropel (OZNACZENIE)
Średnica mediany 

objętościowej VMD 
[µm]

BARDZO DROBNE (VF) <144

DROBNE (F) 144-235

ŚREDNIE (M) 236-340

GRUBE (C) 341-403

BARDZO GRUBE (VC) 404-502

EKSTREMALNIE GRUBE (XC) >502

Rozpylacze płaskostrumieniowe 
STANDARD



Rozpylacze płaskostrumieniowe 
STANDARD

DROBNE (F)

ŚREDNIE (M)

GRUBE (C)



Naniesienie / Penetracja
XR-03 – 1,8 bar

5,1 km/h – 200 l/ha

AI-025 – 2,9 bar

5,1 km/h – 200 l/ha

H.Koch, 2009

Wielkość kropel



XR-03 – 1,8 bar

5,1 km/h – 200 l/ha

AI-025 – 2,9 bar

5,1 km/h – 200 l/ha

H.Koch, 2009

Wielkość kropel
Retencja
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Pokrycie
XR-03 – 1,8 bar

5,1 km/h – 200 l/ha

AI-025 – 2,9 bar

5,1 km/h – 200 l/ha

H.Koch, 2009

Wielkość kropel

Wpływ wielkości kropel na pokrycie



Straty - Znoszenie
Wielkość kropel
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Standardowy

110-03

Eżektorowe
DWUSTRUMIENIOWY  30°/30° JEDNOSTRUMIENIOWY

110-04

Dobór rozpylaczy



Standardowy

110-03

 tylko w sprzyjających warunkach 

(wiatr do 1,5 m/s;  temperatura do 20°C)

 herbicydy jesienią i wczesną wiosną

 fungicydy i zoocydy we 

wczesnych fazach wzrostu

 zabiegi na rosę

 niskie dawki cieczy,  zredukowane dawki środków 

Dobór rozpylaczy

 w każdych warunkach 

z użyciem techniki  PSP



 w normalnych i trudnych warunkach

(wiatr do 4 m/s; temp. do 25°C)

 wszelkie zabiegi po zagęszczeniu      

łanu roślin

Eżektorowy
DWUSTRUMIENIOWY

110-04

Dobór rozpylaczy



 w normalnych i trudnych 

warunkach (wiatr do 4 m/s)

 fungicydy i zoocydy w gęstych 

uprawach

(bardzo dobra penetracja)

 przy prędkości roboczej 

ponad 12 m/h

 herbicydy doglebowo

Eżektorowy
JEDNOSTRUMIENIOWY

110-04

Dobór rozpylaczy



Czyszczenie rozpylaczy



Zużycie rozpylaczy

Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
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OPRYSKIWACZE
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Opryskiwacze

Konwencjonalne

Uprawy łanowe

• rozpylacze płaskostrumieniowe 
na belce polowej

• rozstawa rozpylaczy 50 cm

• równomierny rozkład cieczy

Uprawy rzędowe

• rozpylacze płaskostrumieniowe 
lub wirowe na ramkach

• nanoszenie cieczy 
ukierunkowane na rzędy roślin
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PSP

Uprawy łanowe

• rozpylacze płaskostrumieniowe na belce polowej

• rozstawa rozpylaczy 50 cm (25 cm)

• równomierny rozkład cieczy

• PSP - pomocniczy strumień powietrza zwiększający     
energię kropel, penetrujący łan roślin i powodujący 
turbulencję powietrza w łanie

Uprawy rzędowe

• rozpylacze wirowe w indywidualnych wylotach strumienia powietrza

• nanoszenie cieczy ukierunkowane ma rzędy roślin

• PSP – pomocniczy strumień powietrza zwiększający energię kropel, penetrujący rzędy roślin i 
powodujący turbulencję powietrza w roślinach

Opryskiwacze
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Opryskiwanie konwencjonalne Opryskiwanie PSP

Jak to działa ?

PSP

Opryskiwacze



Intensywna penetracja – równomierny rozkład cieczy - redukcja strat

PSP

Opryskiwacze



Rozpylacze na belce polowej
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50 cm

(35-45 cm)

Wysokość belki polowej
Rozpylacze na belce polowej



35-50 cm

Zbyt niska belka

Nierównomierny rozkład



Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Wysokość belki polowej
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Belki o szerokości równej lub większej niż 12 m powinny posiadać układy stabilizacji 

Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Stabilizacja belki polowej



Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Stabilizacja belki polowej



Trapezowa
• dla belek nie dłuższych niż 18 m
• na tereny pofałdowane

Wahadłowa
• dla belek długich
• na tereny płaskie

Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Stabilizacja belki polowej



Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Stabilizacja belki polowej



Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Zmiana geometrii belki polowej



Precyzja nanoszenia – równomierny rozkład cieczy
Automatyczna zmiana geometrii belki polowej

czujniki 
ultradźwiękowe



Nawigacja satelitarna (GPS)

• prowadzenie ciągnika po ścieżce
• zapobieganie nakładaniu dawek

Precyzja

OMIJAK

NAKŁADKA



Nawigacja satelitarna (GPS)

• prowadzenie ciągnika po ścieżce
• zapobieganie nakładaniu dawek

Precyzja



Nawigacja satelitarna (GPS)

• prowadzenie ciągnika po ścieżce
• zapobieganie nakładaniu dawek

Precyzja



automatyczna kontrola sekcji belki polowej

Nawigacja satelitarna (GPS)

• prowadzenie ciągnika po ścieżce
• zapobieganie nakładaniu dawek

Precyzja



Nawigacja satelitarna (GPS)

• prowadzenie ciągnika po ścieżce
• zapobieganie nakładaniu dawek

Precyzja
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ZNOSZENIE 



Zjawisko znoszenia

PODCIŚNIENIE

WIATR

TURBULENCJE

KONWEKCJA

Ilość stosowanego środka ochrony roślin, która jest przemieszczana poza 
obszar będący celem zabiegu poprzez działanie ruchu powietrza 

podczas stosowania środka.

DEFINICJA  ISO 22866:2005



STREFY  BUFOROWE

Ochrona obiektów wrażliwych



Szerokość minimalnych stref buforowych:

- dla pasiek  20 m

- dla dróg publicznych 3 m
- dla zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo

1 m w przypadku opryskiwaczy rolniczych
3 m w przypadku opryskiwaczy sadowniczych

Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin  

STREFY  BUFOROWE

Ochrona obiektów wrażliwych

1 m 3 m

20 m 3 m





15 m

strefa

buforowa

STREFY  BUFOROWE

Ochrona obiektów wrażliwych



5 m

technika ograniczająca znoszenie

strefa

buforowa

STREFY  BUFOROWE

Ochrona obiektów wrażliwych



TECHNIKI  OGRANICZAJACE  ZNOSZENIE

Ograniczenie znoszenia

Rozpylacze grubokropliste
(niskoznoszeniowe,  eżektorowe)



Opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP)

Prędkość i kierunek strumienia 
odpowiednio do warunków zabiegu 
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TECHNIKI  OGRANICZAJACE  ZNOSZENIE

Ograniczenie znoszenia



Opryskiwacze:   rzędowe - pasowe - osłonowe

TECHNIKI  OGRANICZAJACE  ZNOSZENIE

Ograniczenie znoszenia

8



Systemy automatycznej kontroli 
wysokości i geometrii belki

Systemy identyfikacji roślin

Satelitarne systemy nawigacji 
pracą opryskiwaczy (GPS)

12

TECHNIKI  OGRANICZAJACE  ZNOSZENIE

Ograniczenie znoszenia



Wysokość belki polowej

Ograniczenie znoszenia

PARAMETRY  ZABIEGÓW



Prędkość robocza

Ograniczenie znoszenia

PARAMETRY  ZABIEGÓW



59

Ciśnienie cieczy

Ograniczenie znoszenia

PARAMETRY  ZABIEGÓW



Prędkość poniżej 4 m/s

Ograniczenie znoszenia

WARUNKI POGODOWE

Stabilny stan atmosfery



 Temperatura do 20oC

 Wilgotność powietrza 50-95%

 Opady poniżej 0,1 mm podczas zabiegu

poniżej 2,0 mm 3-6 godz. po zabiegu

 Wiatr nie więcej niż 4 m/s

Optymalne warunki pogodowe
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SPRAWNOŚĆ 
i  GOTOWOŚĆ TECHNICZNA
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Ustawa o środkach ochrony roślin – 12 kwietnia 2013

Art. 48 
1. Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa 
się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin, który (…) jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak 
aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.



Inspekcja:

• obowiązkowa 

• w Stacji Kontroli Opryskiwaczy

• nie rzadziej niż co 3 lata

• nie później niż 5 lat po nabyciu

• potwierdzona protokołem i nalepką

Sprawność  opryskiwacza

Kalibracja:

• obowiązkowa 

• można wykonywać samodzielnie

• zalecana przynajmniej raz w roku

• najlepiej powtórzyć w  sezonie

• zalecana dokumentacja w ewidencji zabiegów 

Rozporządzenia MRiRW w sprawie:

– wymagań dotyczących sprawności technicznej 
opryskiwaczy z 18 grudnia 2013 r. poz. 1742

– potwierdzania sprawności technicznej 
opryskiwaczy z 30 grudnia 2013 r. poz. 1686

Ustawa o środkach ochrony roślin – 12 kwietnia 2013
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• czysty – umyty wewnątrz 
i na zewnątrz

• bezpiecznie 
zagregatowany z 
ciągnikiem (zawieszony 
lub zaczepiony) ,

• ze zbiornikiem 
napełnionym do połowy 
wodą

Inspekcja  opryskiwacza

Do badania oddajemy opryskiwacz:



• umyć opryskiwacz wewnątrz i na zewnątrz z użyciem środków o działaniu 
detergencyjnym, 

• sprawdzić ciśnienie w ogumieniu,

• oczyścić wszystkie filtry i rozpylacze

• nasmarować elementy wymagające smarowania (wg. książki obsługi)

• uzupełnić poziom oleju w pompie,

• sprawdzić ciśnienie w powietrzniku pompy (⅓ ÷ ⅔ ciśnienia roboczego)

• sprawdzić osłony na wirujących elementach,

• sprawdzić stan elementów opryskiwacza: 
 sito wlewowe, 
 wkłady filtrów, 
 węże cieczowe, 
 połączenia elementów układu cieczowego, 
 pokrywa zbiornika, 
 mocowanie przewodów cieczowych i rozpylaczy
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Przygotowania opryskiwacza do badania



• podłączyć opryskiwacz do ciągnika 

• nalać do zbiornika wodę do 2/3 objętości

• uruchomić opryskiwacz i sprawdzić szczelność i poprawność działania 
wszystkich podzespołów: 
 pompa, 
 filtry 
 mieszadło, 
 zawory, 
 manometr, 
 rozpylacze
 urządzenia dodatkowe (rozwadniacz, urzadzenia napełniajace i myjące, 

komputer, itp.)

• sprawdzić zużycie rozpylaczy: przy użyciu wyskalowanego naczynia 
przeprowadzić pomiar wydatku kilku rozpylaczy – odchyłka od wartości 
nominalnej < 10%
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Przygotowania opryskiwacza do badania



• sprawdzić poprawność działania mechanizmów: 
 podnoszenie i składanie belki polowej, 
 zawieszenie, 
 stabilizacja i tłumienie wahań belki, 

• Uzupełnić poziom wody w zbiorniku do ½ objętości

• Skontaktować się z wybraną stacją Kontroli opryskiwaczy i umówić się na 
wizytę

• Na badania zabrać protokół poprzedniego badania lub dowód zakupu 
opryskiwacza oraz książkę obsługi

68

Przygotowania opryskiwacza do badania



ROZPYLACZE CIŚNIENIE

DAWKA 
CIECZY

STRUMIEŃ POWIETRZA
(opryskiwacze PSP)

PRĘDKOŚĆ

WYSOKOŚĆ BELKI POLOWEJ

Kalibracja opryskiwacza



Środki ochrony osobistej

osłona twarzy 
(maska filtrująca)

odzież ochronna
(kombinezon lub fartuch)

rękawice gumowe / nitrylowe

buty gumowe

Kalibracja opryskiwacza



• taśma miernicza

• kalkulator 

• notatnik, długopis

• zegarek z sekundnikiem

• dzbanek miarowy

• szczoteczka do rozpylaczy

• tatalog + zapasowe rozpylacze

• szczypce hydrauliczne nastawne

Kalibracja opryskiwacza

Zestaw kalibracyjny
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dziękuję   ;-)
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