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Do takich osób należy m.in. mgr inż. 
Jacek Król – diagnosta z ponad 20-let-
nim doświadczeniem, właściciel SKO 
oraz firmy BDH KROL SRO. Jego zda-
nie na temat obowiązujących przepisów 
dotyczących okresowego badania opry-
skwiaczy zostało zawarte w RPT 1/2021 
w artykule „Nowoczesny opryskwiacz 
kontra archaiczne przepisy”. Biorąc je 
pod uwagę trzeba również powtórzyć po-
stulaty artykułowane już na cyklicznej 
Konferencji Racjonalna Technika Ochro-
ny Roślin (RTOR), które mimo wagi te-
matu pozostały bez echa. Jeszcze wyra-
ziściej wyrażano narastającą liczbę pro-
blemów na warsztatach dyskusyjnych 
trzykrotnie organizowanych pod auspi-
cjami Komitetu Ochrony Roślin PAN i Ko-
mitetu Techniki Rolniczej PAN, z udzia-
łem głównie diagnostów Stacji Kontroli 
Opryskiwaczy (SKO).

Jak grochem o ścianę
Do 2013 r. niektóre aspekty funk-

cjonowania SKO poruszano na cyklicz-
nej Konferencji Racjonalna Technika 
Ochrony Roślin. Próby kontynuowa-
nia cyklu Konferencji RTOR natrafiły 
na brak przychylności, co należy przy-
jąć z żalem, gdyż umożliwiała szerszą 
dyskusję specjalistów. Pojawiało się co-
raz więcej sygnałów o potrzebie zmian 
i usprawnień oraz usunięciu mankamen-
tów/utrudnień w funkcjonowaniu SKO 
i ułatwieniu w pracy diagnostów. Szcze-
gólnie tym którzy chcą pracować rze-
telnie w systemie objazdowym. Zaini-
cjowano zorganizowanie trzech Warsz-
tatów dyskusyjnych (Poznań, Dobrcz 
i Lublin). Żywa dyskusja o problemach 
„wziętych z życia diagnostów”, na każ-
dym kolejnym spotkaniu dawała warto-
ściowe konstruktywne uwagi krytyczne. 

Zgłaszano praktyczne postulaty sposo-
bów ułatwienia pracy diagnostom z ko-
rzyścią dla właścicieli opryskiwaczy i ich 
operatorów oraz rzetelności wykonywa-
nia badań (np. problem braku kontroli 
działania objazdowych SKO na terenie 
innych województw). Postulaty te nie 
zostały niestety uwzględnione w „Me-
todykach obowiązkowej inspekcji oraz 
samodzielnej kontroli sprzętu do ochro-
ny roślin” (słowo „inspekcja” jest użyte 
niezgodnie z terminologią).

Działania instytucji odpowiedzialnych 
za sytuację diagnostów przez 20-let-
ni okres badań były znikome i niewy-
starczające. Od wielu lat postulowano 
m.in. aby zmodyfikować sprawozdaw-
czość. W Polsce przez 20 lat rejestru-
je się jedynie liczbę wykonanych badań 
(w zasadzie tylko tych z wynikiem pozy-
tywnym). Na wykazie prezentowanym 

Luki w przepisach dotyczących  
badań opryskwiaczy
Dyskusja na temat systemu obowiązkowej kontroli stanu technicznego 
aparatury do stosowania ś.o.r. wymaga kontynuowania. Bezwzględnie należy 
w niej uwypuklić uwagi diagnostów realizujących to zadanie praktycznie, 
najczęściej w terenie u rolnika.

Jeden z postulatów w zakresie poprawy systemu badań sprawności opryskiwaczy: dotyczy utworzenia systemu ewidencji tych maszyn na wzór np. CEPiK.

Zbigniew Czaczyk
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na międzynarodowej konferencji (SPISE 
VII, Ateny 2018) Polska figuruje jako je-
dyny kraj, w którym liczba opryskiwa-
czy z wykrytymi defektami jest zerowa. 
Niedopracowane jest również zagadnie-
nie jak postępować z opryskiwaczem nie 
spełniającym wymagań.

Ile mamy opryskwiaczy?
Odrębnym poważnym problemem 

jest utylizacja likwidowanych opryski-
waczy. Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych wykonał badania stopnia ry-
zyka i toksyczności poszczególnych ele-
mentów likwidowanych opryskiwaczy. 
Nikt jednak wyników tych cennych ba-
dań nie wykorzystał aby przeciwdzia-
łać zaśmiecaniu i skażaniu środowiska 
częściami po likwidowanych opryski-
waczach.

Nie zajęto się na żadnym forum za-
skakującą rozbieżnością liczby opryski-
waczy w Polsce (GUS podaje ok. 500 
tys., a PIORIN ok. 330 tys.). Na podsta-
wie aktualnego sposobu sprawozdaw-
czości wykonanych badań, nie ma moż-
liwości określenia ile razy który opryski-
wacz był badany (w Wielkopolsce do-
piero niedawno taką ewidencję zaczę-
to prowadzić).

Kolejną lukę i niespójność w polskim 
systemie badań zasygnalizował diagno-
sta K. Kawa (UP we Wrocławiu) odno-
śnie braku wytycznych do badań opry-
skiwaczy o pojemności zbiornika do 30 l.  
Istnieją bowiem gospodarstwa, w któ-
rych użytkuje się wyłącznie opryskiwa-
cze plecakowe, a w Integrowanej Pro-
dukcji Roślinnej (IPR) konieczne jest 
stosowanie ś.o.r. aparaturą o potwier-
dzonej sprawności technicznej.

Oderwanie legislacji od praktyki
Czwarte Warsztaty planowane na 

wiosnę 2020 r., nie doszły do skutku 
z powodu zakazu zgromadzeń. A w 
okresie przed końcem 2020 r. dys-
kusja i konsensus w newralgicznych 
sprawach wydawały się wręcz koniecz-
ne. Dolnośląska Izba Rolnicza petycją 
z Walnego Zgromadzenia usiłowała za-
interesować Ministra Rolnictwa spra-
wami, które poruszono w poprzednim 
numerze. Od Departamentu Jakości 
Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji 
Roślinnej uzyskano jednak lakoniczną 
odpowiedź z dn. 23.04.20, że spra-
wa jest w opracowaniu, z zapewnie-
niem że zostanie poddana konsultacji 
społecznej. Z kolei z innych źródeł (za-
kładka „nowości” www PIORiN) czyta-
my – cytat: „od dnia 1 stycznia 2021 
r. po 7-letnim okresie vacatio legis, 
nastąpiła zmiana wymagań dotyczą-

cych prowadzenia badań. Ta sytuacja 
świadczy o całkowitym oderwaniu le-
gislacji od praktyki i wynika z tego, 
ze żadnych konsultacji społecznych 
nie planowano. 

Trudno uznać „vacatio legis” jakie-
gokolwiek wariantu zmian w metodyce 
badań, czy listy wyposażenia SKO, je-
śli przez kilka lat na każdym spotkaniu 
uczestnicy stawiali pytanie: „co będzie 
obowiązywało po 2020 r.”, co miało 
znaczenie przy rozpatrywaniu zaku-
pu nowego wyposażenia pomiarowe-
go. Żadna instytucja na ten temat nie 
odpowiedziała. Skąd zatem 7 lat va-
catio legis (?), bez żadnych konsulta-
cji, spotkań, dyskusji z diagnostami(?). 
O braku jakichkolwiek informacji jak 
badać opryskiwacze sterowane kom-
puterem pokładowym informowano już 
w poprzednim numerze.

Na stronie internetowej PIORiN 
czytamy: „w opryskiwaczach ciągni-
kowych lub samobieżnych polowych 
innych niż dozujące ciecz użytkową 
w pasach lub rzędach nie przepro-
wadza się sprawdzenia dystrybucji 
cieczy przez dokonanie jednoczesne-
go pomiaru natężenia wypływu cie-
czy z rozpylaczy zainstalowanych na 
belce polowej opryskiwacza albo – 
po ich demontażu – z belki polowej 
opryskiwacza”. Przepis ten jest ewi-
dentnie niezgodny z wytycznymi Unii 
Europejskiej. Dyrektywa UE 128 The 
inspections shall be done on base 
of the requirements in this Directive 
and on base of harmonized standards 
(EN-ISO 16122 series). Możliwe jest 
stosowanie procedury badania spraw-
ności technicznej opryskiwaczy z bel-
ką polową dowolnie jedną z dwóch 
metod wg normy ISO 16122 (bada-
nia natężenia wypływu cieczy, lub nie-
równomierności poprzecznej mierzo-
nej na stołach rowkowych). Ta regu-
lacja nie przestała obowiązywać. Po-
ruszony w RPT 1/2021 temat: „No-
woczesny opryskiwacz kontra archa-
iczne przepisy” potwierdza, że rozdź-
więk między legislatorami i praktyka-
mi narasta. Niezrozumiałe jest dlacze-
go zabrania się metody badania natę-
żenia wypływu, a wymusza stosowa-
nie stołów rowkowych. Nie jeden ar-
tykuł naukowy wykazał mankamenty 
pomiaru tą metodą (CV). 

Można by wprowadzić dowolność wy-
boru przez właściciela opryskiwacza, 
czy chce mieć zbadane natężenia wy-
pływu, czy CV na stole, czy może obie-
ma metodami, a nie ograniczać w nie-
życiowy sposób możliwości racjonal-
nych działań.

Opinia kilku  
teoretyków przeważyła

Wchodząc w polemikę z treścią pi-
sma MRiRW (RPT 1/2021, str. 20) za-
skakujący jest stronniczy opis wyższości 
metody badania stołem względem me-
tody pomiaru natężenia wypływu cieczy. 
Wiele lat wcześniej niż badania w Skier-
niewicach, na które powołuje się w Pi-
śmie Sekretarz MRiRW, dr inż. Piotr Za-
siewski z IBMER wykazał, że zamonto-
wanie rozpylacza 02 pomiędzy rozpy-
laczami 04 nie dało wyniku dającego 
podstawy do oceny negatywnej. Bez-
podstawne jest uznanie wyższości me-
tody badania stołem nad metodą bada-
nia natężenia wypływu cieczy”. Opinia 
kilku teoretyków nie może być miaro-
dajna na skalę całego kraju.

Nie ma żadnych danych naukowych, 
o tym, że korzystniejsza wartość wskaź-
nika nierównomierności rozkładu po-
przecznego cieczy (CV) gwarantuje bez-
pieczniejszy zabieg, czy równomierniej-
szy rozkład cieczy na roślinach. Pomiar 
wykonuje się statycznie, a opryskiwacz 
pracuje przemieszczając się z prędko-
ścią od 6 do kilkunastu km/h, co zna-
cząco wpływa na rzeczywisty rozkład 
cieczy w przestrzeni. Architektura roślin 
jak i struktura powierzchni docelowej, 
na którą aplikujemy ś.o.r., są bardzo 
zróżnicowane i jakość naniesienia cie-
czy użytkowej zależy od jakości rozpy-
lenia, a za tym charakterystyki dyspersji 
w lokalnych warunkach. Opryskiwanie 
odbywa się dynamicznie, w zmiennych 
warunkach środowiskowych, chmura 
kropelek ulega turbulencjom i zawiro-
waniom, a proces nanoszenia i jakość 
pokrycia powierzchni docelowych zale-
żą od spektrum wielkości kropli, co na-
leży kompetentnie dobierać do różnych 
scenariuszy wykonania zabiegu. Cho-
ciaż według jednego ze specjalistów ze 
Skierniewic cytuję „jakość rozpylenia nie 
ma znaczenia”. Stąd odpowiedź Sekre-
tarza Stanu do prezesa Krajowej Izb Rol-
niczych w oparciu tylko o opinie z In-
stytutu w Skierniewicach dają wrażenie 
„gry do jednej bramki”. Uznanie a prio-
ri: „tak ma być” nie licuje ze skalą i wa-
gą zagadnienia.

Kontynuując polemikę z treścią pisma 
MRiRW dodam, że porównanie tych me-
tod (CV i natężenia wypływu) dla dia-
gnostyki jest niemożliwe. Wyniki uzy-
skane tymi metodami są nieporówny-
walne – co potwierdza wielu specjali-
stów. Nawet obie metody zastosowane 
jednocześnie na opryskiwaczu, nie mu-
szą gwarantować jego pełnej sprawno-
ści… a więc w piśmie MRiRW jest mo-
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wa o porównaniu metod nie dających 
się porównać… 

Nowe rozpylacze  
zaskoczyły Ministerstwo

W siedmioletnim okresie „vacatio legis” 
pojawiły się w praktyce rolniczej rozpyla-
cze dwustrumieniowe o nowoczesnych 
konstrukcjach i asymetrycznym kierunku 
emisji kropelek (z różnymi kątami odchy-
lenia strumieni od pionu). Jest to dodat-
kowy aspekt na niekorzyść metody bada-
nia stołami, gdyż rowki stołu o długości 
1,5 m są za krótkie, aby zebrały ciecz obu 
strumieni. Szczególnie dotyczy to dwu-
strumieniowych TurboDrop HiSpeed fir-
my Agrotop, TeeJet AI3070 firmy Spray-
ing Systems oraz IDTA firmy Lechler. Mi-
nisterstwo nie określiło wytycznych dla te-
go rodzaju rozpylaczy. 

Nie opracowano także metodyki oceny 
opryskiwaczy i rozpylaczy w zakresie po-
tencjału redukcji znoszenia. A jest to ważne 
szczególnie w tzw. „strefach buforowych” 
(w pobliżu zabudowań, szkół, przedszkoli, 
pasiek, wód powierzchniowych i in.). Publi-
kacja Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach potencjału redukcji znoszenia cieczy 
pt.: Lista technik ograniczających znosze-
nie (TOZ) jest kopią wyników niemieckich 
z 2014 r., które nie są przydatne w wa-
runkach polskich. Nie ma w niej polskich 
opryskiwaczy ani rozpylaczy.

Opierając się na merytorycznej i kon-
struktywnej opinii jednego z najbardziej 
doświadczonych i kreatywnych diagno-
stów – Huberta Nagengasta – można 
przytoczyć najpilniejsze postulaty w za-
kresie poprawy systemu badań spraw-
ności opryskiwaczy: 

– bezwzględne wymuszenie przygo-
towania (gruntownego umycia) opryski-
wacza do badania,

– utworzenie systemu ewidencji opry-
skiwaczy na wzór (CEPiK czy EWUŚ), 

– wprowadzenie wymagania od kan-
dydatów na diagnostów SKO odpowied-
niego wykształcenia (podobnie jak z dia-
gnostami pojazdów – technik samocho-
dowy itp.) oraz odbycia przynajmniej 
trzymiesięcznej praktyki w SKO,

– uregulowanie prawne pokrywania 
kosztów dojazdu do miejsca badania 
zgodnie z zasadami zdrowej konkuren-
cji. Jeśli np. Wojewódzki ODR pokry-
wa koszty dojazdu diagnosty to jest to 
forma dotowania odbiorcy usługi. Na-
tomiast diagnosta prowadzący działal-
ność gospodarczą (SKO) nie ma możli-
wości pokrycia kosztów dojazdu, zatem 
koszt badania jest wyższy niż w przy-
kładowym ODR.

dr inż. Zbigniew Czaczyk,  
zdjęcia firmowe

Jak obrazują zamieszczone przykłady rozpylaczy (TurboDrop HiSpeed, TeeJet3070 i Lechler ID-
TA) - przepisy wprowadzone z 1.01.2021 r. ewidentnie są niedostosowane do najnowszych osią-
gnięć techniki rolniczej w zakresie sprzętu do oprysków. Z uwagi na ograniczenia wielkości ar-
tykułu, nie wspomniano o innych niszowych opryskiwaczach użytkowanych w Polsce - wyposa-
żonych w rozpylacze  pneumatyczne (Danfoil), czy rotacyjne - sprawiające jeszcze większy pro-
blem oceny jakości rozkładu poprzecznego cieczy na stole rowkowym.
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