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Rozpylacze na plantacjach

Dobór rozpylaczy do warunków 
atmosferycznych

Zanim prześledzimy rodzaje rozpylaczy odpowiednie dla 
różnych upraw i typów opryskiwaczy, warto zwrócić uwagę 
na wspólną prawidłowość, którą należy się kierować podczas 
doboru rozpylaczy. Polega ona na dostosowaniu jakości roz-
pylania, wyrażanej wielkością produkowanych przez rozpy-
lacze kropel, do warunków atmosferycznych, w tym przede 
wszystkim do prędkości wiatru oraz temperatury i wilgot-
ności powietrza. Pogoda w dużej mierze decyduje o powo-
dzeniu zabiegu, tzn. o możliwościach dotarcia ze środkiem 

ochrony roślin do celu, równomiernym jego rozprowadzeniu 
na roślinach i  wnikaniu środków układowych (systemicz-
nych) do tkanek roślin. Niesprzyjające warunki atmosferycz-
ne mogą poważnie zakłócić ten ciąg zdarzeń składających 
się na proces nanoszenia środków ochrony roślin, w wyniku 
czego zubożone naniesienie i pogorszony rozkład substancji 
czynnej może prowadzić do załamania skuteczności zabiegu. 
Ponadto warunki atmosferyczne, a szczególnie wiatr, powo-
dują znaczne straty w  efekcie znoszenia cieczy użytkowej. 
Poza negatywnym wpływem na skuteczność, znoszenie rodzi 
także duże ryzyko zanieczyszczenia środowiska oraz stanowi 
zagrożenie dla samego wykonawcy zabiegu. 

Z  punktu widzenia skuteczności i  bezpieczeństwa zabie-
gów warunki atmosferyczne określamy jako sprzyjające, 
gdy prędkość wiatru jest mniejsza niż 2 m/s, temperatura 
powietrza nie przekracza 20°C, a jego wilgotność względ-
na jest wyższa niż 50%. W takich warunkach mamy pełną 
swobodę wyboru rozpylaczy, jeśli chodzi o wielkość gene-
rowanych przez nie kropel. Mogą to być zatem także roz-
pylacze produkujące krople drobne i bardzo drobne. Jeśli 
szczególne zagęszczenie upraw wymaga bardzo intensyw-
nej penetracji cieczy w  roślinach lub jeśli konieczne jest 

Dr Grzegorz Doruchowski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Rozpylacze bez wątpienia są najważniejszym elementem opryskiwacza, ponieważ w  naj-
większym stopniu decydują o  jakości i  precyzji zabiegu. Przekłada się to bezpośrednio na 
skuteczność i bezpieczeństwo związane ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Ze względu na duże zróżnicowanie gatunków roślin jago-
dowych – od kilkunastocentymetrowej wysokości truska-
wek do blisko dwumetrowych krzewów borówki wysokiej 
– oraz w związku z różnymi sposobami prowadzenia plan-
tacji, mamy do czynienia z dużą rozmaitością stosowanych 
w tych uprawach opryskiwaczy. Stąd też wynikają rozma-
ite potrzeby w  odniesieniu do rozpylaczy, które w  przy-
padku konkretnych upraw i  w  określonych warunkach 
atmosferycznych najlepiej spełniają swoje zadanie.
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stosowanie bardzo wysokiej prędkości roboczej opryski-
wacza oraz w przypadku używania środków działających 
wgłębnie lub układowo, nie ma żadnych przeciwwskazań 
by w tych warunkach stosować także rozpylacze grubokro-
pliste. Przy większej prędkości wiatru, ale nieprzekracza-
jącej 4 m/s, i wyższej temperaturze powietrza (maksymal-
nie 25°C) oraz przy niższej wilgotności powietrza, a więc 
w warunkach określanych jako dopuszczalne, zalecane jest 
stosowanie tylko rozpylaczy grubo- lub bardzo grubokro-
plistych. Grube krople są bowiem dużo mniej podatne na 
znoszenie przez wiatr oraz na odparowanie wody, a zatem 
z większą pewnością docierają do celu i na dłużej zwilżają 
rośliny, pozwalając na lepsze wnikanie środków ochrony 
roślin działających wgłębnie lub układowo. Zastosowanie 
w tych warunkach rozpylaczy drobnokroplistych wiąże się 
z  pogorszoną penetracją roślin, obniżonym naniesieniem 
cieczy użytkowej i nierównomiernym jej rozkładem na ro-
ślinach, a w rezultacie – z dużym ryzykiem strat i mniejszą 
skutecznością biologiczną.

W  kontekście skuteczności środków ochrony roślin 
często podnoszoną kwestią jest stopień pokrycia po-
wierzchni, uzyskiwany przy użyciu kropel różnej wiel-
kości. W warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach 
polowych przy sprzyjającej pogodzie drobne krople 
powodują lepsze pokrycie powierzchni niż krople gru-
be. Umożliwia to stosowanie obniżonych dawek cieczy, 
a w pewnych okolicznościach także zredukowanych da-
wek środków ochrony roślin oraz zapewnia potencjalnie 
lepszą skuteczność środków działających kontaktowo. 
W  niesprzyjających warunkach pogodowych oraz czę-
sto przy dużej prędkości roboczej opryskiwacza drob-
ne krople są jednak intensywnie znoszone przez wiatr 
lub szybko odparowuje z  nich woda, a  więc docierają 
na chronione powierzchnie w dużo mniejszej ilości niż 
krople grube i  tym samym zwykle pokrywają mniejszą 
powierzchnię. Niewątpliwe zalety drobnych kropel moż-
na zatem bezpiecznie wykorzystać w sprzyjających wa-
runkach lub w powiązaniu z techniką, która skutecznie 
chroni przed oddziaływaniem warunków niesprzyjają-
cych (np. opryskiwacze tunelowe, opryskiwacze rzędowe 
typu MULTI-TUNEL) albo kompensuje ich działanie 
(np. polowe i  rzędowe opryskiwacze z  pomocniczym 
strumieniem powietrza – PSP). 

W doborze rozpylaczy pod kątem jakości rozpylania na-
leży kierować się wskazaniami zawartymi w  katalogach 
produktów. W tabelach wydatków rozpylaczy każdej war-
tości ciśnienia w zalecanym zakresie, dla poszczególnych 
rozmiarów w ramach typów rozpylaczy przyporządkowa-
na jest klasa wielkości kropel. Jest ona zaznaczona odpo-
wiednim kolorem i oznaczeniem literowym (angielskim 
lub polskim), zwykle wg powszechnie przyjętej amery-
kańskiej klasyfikacji ASABE (tab. 1 na str. 117). 

Rodzaje rozpylaczy ciśnieniowych

Poniższy przegląd ogranicza się do najpowszechniej stoso-
wanych rozpylaczy ciśnieniowych, płaskostrumieniowych 
i  wirowych, reprezentowanych przez szeroką gamę róż-
nych ich rodzajów do wszelkich zastosowań. Rozpylacze 
płaskostrumieniowe są znormalizowane wg normy ISO co 
do wymiarów zewnętrznych oraz kolorystyki, w powiąza-
niu z rozmiarami i odpowiadającymi im wydatkami cieczy. 
Z tabeli 2 wynika, że między liczbowo wyrażonym rozmia-
rem a wydatkiem rozpylacza istnieje zależność następująca: 
oznaczenie rozmiaru, traktowane jako ułamek dziesiętny, 
po pomnożeniu przez wartość 4 daje wydatek rozpylacza 
przy ciśnieniu 3 barów (np. rozpylacz niebieski 03: 0,3 x 4 
= 1,2 l/min). Dzięki temu użytkownik może szybko w pa-
mięci określić wydatek rozpylacza posługując się umiesz-
czonym na nim oznaczeniem rozmiaru. Niektóre typy roz-
pylaczy wirowych stosowanych w sadownictwie nawiązują 
także w swojej kolorystyce i rozmiarach/wydatkach do nor-
my ISO. Nie jest to jednak regułą. 

Zarówno rozpylacze płaskostrumieniowe, jak i wirowe ofe-
rowane są w  wersji standardowej oraz eżektorowej. Roz-
pylacze standardowe, w  zakresie rozmiarów stosowanych 
w sadownictwie, produkują krople bardzo drobne, drobne 
i średnie, w zależności od rozmiaru i ciśnienia cieczy. Roz-
pylacze eżektorowe wzięły swoją nazwę od zjawiska eżekcji 
polegającego na zasysaniu powietrza przez boczny otwór, 
mieszaniu go z cieczą i wytwarzaniu grubych i bardzo gru-
bych kropel z pęcherzykami powietrza. W procesie rozpy-
lania powstaje bardzo mało kropel drobnych. Rozpylacze 
eżektorowe należą zatem do grupy rozpylaczy grubokropli-
stych, mających potencjalne możliwości istotnego ograni-
czenia znoszenia środków ochrony roślin. 

Podane w  poniższej charakterystyce rozpylaczy zakresy 
ciśnień roboczych oraz klas wielkości kropel mają charak-
ter ogólny i należy je traktować orientacyjnie. Szczegółowe 
informacje dotyczące konkretnych rozpylaczy podawane 
są w katalogach produktów, dostępnych także na stronach 
internetowych producentów rozpylaczy.

Rozpylacze płaskostrumieniowe 
do upraw polowych

Generują szeroki wachlarz rozpylonej cieczy o kącie rozpy-
lania 110-120°. Montowane są na belkach polowych w stałej 
rozstawie, zwykle co 50 cm, i współpracując ze sobą dają 
równomierny rozkład cieczy, preferowany do zabiegów 
w zwartych uprawach łanowych. 

W wersji standardowej pracują zwykle przy ciśnieniu od 1,5 
do 5 barów i w zakresie rozmiarów 01-025 produkują kro-
ple bardzo drobne i drobne, w zakresie 03-05 krople średnie, 
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a rozmiarów większych – krople średnie i grube. W wersji 
eżektorowej oferowane są rozpylacze długie, zwykle pracu-
jące przy podwyższonym ciśnieniu (3-8 barów), oraz kom-
paktowe, dla których zakres ciśnień roboczych pokrywa się 
z zakresem dla wersji standardowej (1,5-5 barów). Rozpyla-
cze eżektorowe produkują krople grube lub bardzo grube.

Rozpylacze płaskostrumieniowe 
dwustrumieniowe do upraw polowych

Zaleca się stosowanie tego rodzaju rozpylaczy w wersji eżek-
torowej. W wyniku działania wytwarzają one dwa strumie-
nie rozpylonej cieczy, jeden odchylony 30° do przodu, drugi 
30° do tyłu. Kąt rozpylania obu strumieni wynosi 110-120°. 
Podobnie jak rozpylacze jednostrumieniowe we współpra-
cy z innymi rozpylaczami tego typu, montowanymi na bel-
ce polowej, zapewniają równomierny rozkład cieczy. Dwa 
działające pod różnym kątem strumienie grubych lub bar-
dzo grubych kropel poprawiają penetrację cieczy użytkowej 
w roślinach i istotnie ograniczają znoszenie środków ochro-
ny roślin. Rozpylacze te pracują zwykle w zakresie ciśnień 
od 1,5 do 5 barów (rozpylacze długie) lub od 3 do 8 barów 
(rozpylacze kompaktowe).

Rozpylacze płaskostrumieniowe 
do upraw sadowniczych

Oferowane są w  wersji rozpylaczy eżektorowych, długich 
i kompaktowych. Produkują zwężony wachlarz cieczy o kącie 
80-90°, a więc podobny do kąta rozpylania rozpylaczy wiro-
wych, tradycyjnie stosowanych w  sadownictwie. Zarówno 
rozpylacze długie, jak i kompaktowe pracują zwykle w zakre-
sie ciśnień od 8 do 25 barów (zakres zalecany: 10-20 barów), 
nawiązując tym samym także do parametrów roboczych roz-
pylaczy wirowych. Ze względu na grube i bardzo grube krople 
produkowane przez te rozpylacze, są one zalecane do stosowa-
nia szczególnie w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Rozpylacze wirowe

Wytwarzany przez te rozpylacze strumień ma kształt puste-
go stożka, a kąt rozpylania wynosi 80° lub 90°. W wersji stan-
dardowej produkują krople bardzo drobne i drobne, a eżek-
torowe – krople grube i bardzo grube. Pracują w zakresie 
ciśnień od 5 do 20 barów. Od niedawna na rynku oferowa-
ne są także standardowe rozpylacze wirowe o kącie stru-
mienia 60°. Węższy kąt rozpylania powoduje zwiększenie 
średnicy kropel i nadaje im większą energię. Z tego powodu 
rozpylacze te montuje się na opryskiwaczach tam, gdzie ko-
nieczne jest polepszenie donoszenia kropel i zmniejszenie 
ich podatności na znoszenie, a więc zwykle na wierzchołku 
deflektora w opryskiwaczach deflektorowych lub w szczy-
towym dyfuzorze w  opryskiwaczach o  ukierunkowanym 
strumieniu powietrza – USP. 

Truskawki 

Plantacje mateczne truskawek, tworzące zwarty łan roślin, 
najskuteczniej opryskuje się opryskiwaczami z typową bel-
ką polową i rozpylaczami płaskostrumieniowymi o szero-
kim kacie rozpylania (110-120°). W  przypadku konwen-
cjonalnych belek polowych w  sprzyjających warunkach 
najlepszym wyborem są rozpylacze standardowe lub eżek-
torowe dwustrumieniowe, a w warunkach niesprzyjających 
– tylko grubokropliste rozpylacze eżektorowe jedno- lub 
dwustrumieniowe. Osobną jakość stosowania środków 
ochrony roślin reprezentują opryskiwacze polowe PSP, któ-
re kompensują niekorzystne działanie wiatru podczas opry-
skiwania upraw łanowych. Jedną z ich zalet jest możliwość 
stosowania drobnokroplistych rozpylaczy standardowych 
z równym powodzeniem w korzystnych i niekorzystnych 
warunkach pogodowych.

Na plantacjach owocujących, tradycyjnych i  zagonowych 
zalecane jest stosowanie opryskiwaczy rzędowych, w tym 
szczególnie typu PSP. Wyposaża się je w rozpylacze wirowe 
lub płaskostrumieniowe eżektorowe o wąskim kącie rozpy-
lania (80-90°), przy czym dla opryskiwaczy rzędowych PSP 
najlepszym wyborem w każdych warunkach są drobnokro-
pliste standardowe rozpylacze wirowe. W przypadku belek 
typu FRAGARIA lub MULTI-TUNEL w górnej części ra-
mek lub minituneli można zamontować któreś z rozpylaczy 
płaskostrumieniowych o szerokim kącie rozpylania, które 
rozłożystym strumieniem opryskują rośliny od góry. 

Krzewy jagodowe: porzeczka, agrest, 
malina, borówka wysoka

Wszystkie gatunki roślin jagodowych w  formie rzędowo 
uprawianych krzewów najskuteczniej i najefektywniej chroni 
się specjalistycznymi opryskiwaczami, które w różny sposób 
emitują pomocniczy strumień powietrza: (1) poprzez de-
flektor nabudowany na wentylatorze osiowym; (2) poprzez 
system ukierunkowanych strumieni powietrza (USP) z  in-
dywidualnie ustawnymi dyfuzorami (np. typu OCTOPUS); 
(3) poprzez emitery w kolumnach opryskiwaczy emiterowych 
(np. typu IRIS); (4) pod osłoną opryskiwaczy tunelowych. We 
wszystkich tych opryskiwaczach można stosować płaskostru-
mieniowe rozpylacze eżektorowe o wąskim kącie rozpylania 
oraz standardowe i eżektorowe rozpylacze wirowe. W sprzyja-
jących warunkach pogodowych najlepszym wyborem pozo-
stają drobnokropliste standardowe rozpylacze wirowe.

Zastosowanie opisanych rozpylaczy w  różnych opry-
skiwaczach na plantacjach poszczególnych roślin ja-
godowych przedstawiono w  tabeli 3. Zalecenia okre-
ślają najlepszy wybór oraz propozycję alternatywną, 
z uwzględnieniem warunków pogodowych. 
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W kolejnym artykule przedstawione zostaną rozpylacze do stosowania herbicydów na plantacjach jagodowych oraz zasady 
utrzymania rozpylaczy w sprawności.

Klasa 
wielkości 

kropel 

Oznaczenie Wielkość 
kropel
– VMD

(średnica mediany 
objętościowej)

[µm]*

angielskie polskie

ekstremalnie drobne XF ED <60
bardzo drobne VF BD 60-143
drobne F D 144-235
średnie M Ś 236-340
grube C G 341-403
bardzo grube VC BG 404-502
ekstremalnie grube XC EG 503-665
skrajnie grube UC SG >665

Kolor/rozmiar
rozpylacza

Wydatek cieczy 
przy ciśnieniu 

3 barów 
(l/min)

01 0,4

015 0,6

02 0,8

025 1,0

03 1,2

04 1,6

05 2,0

06 2,4

08 3,2

Tabela 1. Klasyfikacja wielkości kropel stosowana przez pro-
ducentów rozpylaczy (wg normy ASABE S572.1.)

Tabela 3. Charakterystyka i dobór rozpylaczy

Tabela 2. Charakterystyka rozpylaczy znormalizowanych wg nor-
my ISO 10625, w zakresie rozmiarów stosowanych w sadownictwie

*  Zakresy VMD dla klas wielkości kropel oszacowane na podstawie 
referencyjnego wykresu z normy ASABE S572.1

*   Wielkość kropel dla rozmiarów rozpylaczy  i ciśnień  w zakresach zalecanych  do stosowania w uprawach roślin jagodowych.
**  Zakres ciśnień roboczych dla konkretnych modeli rozpylaczy może się różnić od podanych wartości orientacyjnych. Szczegółowe infor-
macje w katalogach produktów.
1) Polowy PSP – opryskiwacz polowy z pomocniczym strumieniem powietrza.
2) Rzędowy – opryskiwacz z  belką typu FRAGARIA lub MULTI-TUNEL. Rozpylacze płaskostrumieniowe 110-120° mogą być montowane 

w szczycie ramki lub minitunelu.
3) Rzędowy PSP – opryskiwacz z  wentylatorem promieniowym i  indywidualnie ustawnymi  dyfuzorami powietrza. Rozpylacze obok lub 

w wylocie dyfuzorów.
4) USP – opryskiwacz o ukierunkowanym strumieniu powietrza (typy OCTOPUS).
5) Emiterowy – opryskiwacz z pionowymi kolumnami wyposażonymi w emitery powietrza (typu IRIS). Rozpylacze w wylocie emiterów.

Rozpylacze
na sprzyjające warunki pogodowe: 

  najlepszy wybór
     dobra alternatywa

na niesprzyjające warunki pogodowe:
  najlepszy wybór
   dobra alternatywa

Płaskostrumieniowe Wirowe
Do upraw polowych 110-120°

Sadownicze
eżektorowe

80-90°

Standardowe
80-90°

Eżektorowe
80-90°Standard

Eżektorowe

Jedno-
strumieniowe

Dwu-
strumieniowe

Wielkość kropel  [klasa ASABE] * BD-D-Ś-(G) G-BG G-BG G-BG BD-D G-BG

Ciśnienie robocze  [ bar] ** 1,5-5,0 3,0-8,0 długie
1,5-5,0 komp.

3,0-8,0 długie
1,5-5,0 komp. 8,0-25,0 5,0-20,0 5,0-20,0

Uprawa Plantacja Opryskiwacz Dobór  rozpylaczy  do upraw  i  technik  opryskiwania

Truskawki

Mateczna

Konwencjo-
nalny

  

Polowy PSP 1) 

Owocująca
Rzędowy 2) () () ()   

Rzędowy 
PSP 3)   

Krzewy 
jagodowe:
- porzeczka
- agrest 
- malina
- borówka 

wysoka

Rzędowa

De� ektorowy   

USP 4)   

Emiterowy 5)   

Tunelowy   


