
Aby nie ryzykować pogorszenia biologicznej 
efektywności ochrony, niezbędne jest rzetelne 
i kompleksowe podejście do problemu. Nie 
same rozpylacze - ATR, czy inne - powodują 
opryskiwanie, choć stanowią one jeden z 
najważniejszych elementów odpowiedzialnych 
za prawidłowe* wykonanie ochrony.
*- wymagany efekt pokrycia i biologiczny oraz 
bezpieczne – czyli z minimalnymi stratami do 
środowiska
Niestety, nie przykłada się należnej wagi 
znaczeniu rozpylaczy w zakresie efektywności 
zabiegu, co niestety jest ,,nadrabiane" wyższym 
zużyciem ś.o.r.

Niestety charakterystyki przystawek wentylato-
rowych opryskiwaczy sadowniczych nie są 
wystarczająco dopracowane i szczegółowo 
określone. Od kilku lat mówi się o wprowa-
dzeniu obowiązku określania przez producent-
ów opryskiwaczy zakresu wysokości drzew, na 
którym opryskiwacz może nanosić ciecz 
użytkową w sposób skuteczny i bezpieczny. 
Będzie się to wiązało z kosztami badań 
określających te parametry, co przełoży się na 
cenę zakupu opryskiwacza.
Dotychczas opryskiwacze sadownicze były 
projektowane dla prędkości jazdy rzędu 6 km/h 
i do tego parametru wyposażano je w wentylator 
zapewniający strumień powietrza 
o prędkości wylotowej ok. >10 m/s. 
Są regiony, gdzie wyposażone adekwatnie do 
wymagań opryskiwacze ciągnikowe są 
użytkowane z prędkością kilkunastu km/h… 

Rozpylacze ATR 
a prędkość opryskiwania 

Same rozpylacze (ciśnieniowe) nie są niczym 
limitowane w użytkowaniu ich z dużymi 
prędkościami. Są m.in. stosowane w agrolot-
niczych systemach do aplikacji ś.o.r.
Jedynie wydatek jednostkowy (l/min), w 
powiązaniu z charakterystyką rozpylenia 
(drobno, średnio, grubokropliste), 
ma znaczenie w zakresie wydatkowania 
ilości cieczy użytkowej - zgodnej z instrukcją 
jej stosowania (etykieta ś.o.r.).

Zatem podsumowując:

Rozpylaczami ATR można opryskiwać z każdą 
prędkością roboczą, o ile przystawka 
wentylatorowa opryskiwacza zapewni:

- skuteczny transport kropelek do 
powierzchni docelowych (prędkość obrotowa 
wirnika, liczba i ustawienie łopat, oraz 
konstrukcja obudowy wentylatora),
- uzyskanie zalecanej przez producenta ś.o.r. 
jakości pokrycia cieczą użytkową opryskiwa-
nej powierzchni - dla zapewnienia
oczekiwanego efektu zgodnego z przezna-
czeniem ś.o.r.

Nie wystarczy zwiększenie wydatku cieczy 
montując rozpylacze o większym wydatku 
(dające „grubsze rozpylenie”), konieczne będzie 
zamontowanie większej liczby rozpylaczy z 
uwzględnieniem wymaganej jakości rozpylenia 
(drobne, średnie, grube)…

Czy prędkość jazdy opryskiwacza sadowniczego wpływa na czas wykonania ochrony roślin?

Skuteczni w sadach
Im wyższa prędkość jazdy, tym wyższa wydajność (ha/h). Zasadnym jest zatem poszu-
kiwanie możliwości podwyższenia tego parametru. Jest to jednak zagadnienie 
kompleksowe i zależy od indywidualnych warunków, jak rodzaj i charakterystyka 
uprawy, warunki terenowe i pogodowe, rodzaj ś.o.r., typ i wyposażenie opryskiwacza.

Zasadniczymi czynnikami limitującymi 
możliwości szybkiej jazdy opryskiwaczem są:

1.  Stan terenu po którym porusza się    
    agregat (nie resorowany opryskiwacz na
    nierównościach) 

2. Charakterystyka wentylatora (podmuch 
    powietrza powinien ,,wdmuchnąć" 
    rozpylone kropelki co najmniej do połowy 
    szerokości koron opryskiwanych drzew)...

Wydatek cieczy z opryskiwacza (l/min) 
wynika z:

 
- powierzchni przekroju (wielkości) otworu   
  wylotowego rozpylaczy (oznaczonego kolorem
  tzw. visiflo wg ISO 10625),
- ciśnienia cieczy roboczej,
- liczby czynnych rozpylaczy.

 - Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (2013) nr 1:  s. 30-44,
    https://www.cdr.gov.pl/images/ZDR/ZDR-2013-1.pdf

- Progress in Plant Protection (2014) nr 54: s. 111-120, 
   http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-020

- J. Res. Appl. Agr. Engng (2012) nr 57(2): 31-40 , 
   http://www.pimr.poznan.pl/biul/2012_2_5CZ1.pdf

- oraz prezentacji z konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin w tej tematyce:    
    https://www.ior.poznan.pl/plik,1497,czaczyk-x-racjonalna-technika-2012.pdf

Bardzo ważnym czynnikiem jest charakterystyka rozpylenia cieczy użytkowej. 
Pozwolę sobie zaproponować Szanownym Czytelnikom bezpłatny dostęp do opracowań naukowych 
w języku polskim, w tym zakresie:
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wyjaśnienie terminologii:

wydatek (jednostkowy) rozpylacza - inaczej natężenie wypływu 
cieczy (l/min), to objętość cieczy wypływająca z rozpylacza w ciągu 
minuty, zależy od powierzchni przekroju poprzecznego otworów 
wylotowych, a w rozpylaczach z kryzą wstępną, zależy od 
powierzchni przekroju poprzecznego tej kryzy.

wydatek opryskiwacza - suma wydatków jednostkowych 
wszystkich czynnych rozpylaczy (l/min)

dawka cieczy - to objętość cieczy użytkowej aplikowanej na 
jednostkę powierzchni chronionej (l/ha).

jakość rozpylenia - wg ISO/FDIS 25358 (2018), to charakterystyka 
wielkości generowanych kropelek - w 6 klasach. Decyduje o 
efektywności wykorzystania cieczy i możliwości uzyskania dobrego 
pokrycia powierzchni docelowych. Jakość rozpylenia pozwala 
określić ile objętości cieczy rozpylona jest na różne frakcje średnic 
kropelek. Z tego wynika także potencjał ryzyka strat (znoszenie, 
odparowanie, osiadanie na podłożu i zagrożenie dla środowiska).


