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Nowe rozwiązania ….

Obecny stan techniki opryskiwania

Techniki Ograniczające Znoszenie (TOZ)

Nowe rozwiązania

Aktualne kierunki badań



Obecny stan techniki 
opryskiwania



Rozpylacze



Klasyfikacja, wielkość kropel
Wg BCPC / ASABE



Klasyfikacja, wielkość kropel
Wpływ wielkości kropel na pokrycie



Wielkość kropel
Drobne
Średnie

Ciśnienie 1,5 – 3,0 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)

110-120°

Rozpylacze
• Standardowe płaskostrumieniowe



Rozpylacze
• Eżektorowe płaskostrumieniowe
• 110-120° - polowe KOMPAKTOWE

WYSOKOCIŚNIENIOWE

110-120°

110-120°

Wielkość 
kropel

Grube
(kompaktowe)

Bardzo Grube
(wysokociśnieniowe)

Ciśnienie
1,5 – 5,0 bar (kompaktowe)
3,0 – 8,0 bar (wysokociśnieniowe)

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 (ociekanie)



• Płaskostrumieniowe dwustrumieniowe

Rozpylacze

• warzywa
• ziemniaki
• zboża
• truskawki



Rozpylacze

JednostrumieniowyDwustrumieniowy

EżektoroweStandardowy

W ochronie płaskich upraw polowych rozpylacze 
dwustrumieniowe uważa się za standardowe 

Rozpylacze



Rozpylacze kątowe

Rozpylacze dwustrumieniowe eżektorowe

30° 30°

50° 10°

> 10 km/h

Rozpylacze



Rozpylacze krańcowe
•Na końcu belki polowej

Precyzja emisji

120o

Rozpylacz krańcowy
(eżektorowy)

Większa precyzja



Nowe możliwości
•Szerszy zakres regulacji - TD VR

Rozpylacze

2 bar 
1,28 l/min
192 l/ha

8 bar
4,05 l/min
608 l/ha

8 bar
1,96 l/min
294 l/ha

2 bar
0,98 l/min
147 l/ha

x 2

x 3

x 4

03 standard

03 TD VR



Opryskiwacze
- uprawy płaskie



Bez wentylatora

Z wentylatorem

Świat odchodzi od techniki PSP,
bo maksymalna długość belki to tylko 36 m

Opryskiwacze
Polowe PSP (Pomocniczy Strumień Powietrza)

•Najwyższa skuteczność
•Najmniejsze zagrożenia dla środowiska



ZWALCZANIE CHORÓB I SZKODNIKÓW DAWKA CIECZY  (l/ha)

Rodzaj uprawy Faza rozwojowa
Technika

konwencjonalna
Technika

PSP*

Zboża
Wschody - strzelanie w źdźbło 100-150 75 -100

(50)2)Pierwsze kolanko - kwitnienie 1501)-250

Rzepak
Wschody - tworzenie pąków 200-250

75-150
Kwitnienie - dojrzewanie 200-400

Kukurydza
Wschody - 6 liści 150-200

75-150
9 liści - wykształcenie kolb 200-400

Buraki cukrowe
Wschody: 3-4 pary liści właściwych 150-300 75-100

(150)3)Zakrywanie międzyrzędzi - zbiór 200-400

Ziemniaki
Wschody - łączenie rzędów 150-300

150-200
Zakrywanie międzyrzędzi - dojrzałość 200-400

Desykacja 400 200

Warzywa
Do wys. 25 cm lub do łączenia rzędów 200-400 100-150

Ponad 25 cm lub po złączeniu rzędów 400-600  (800)4) 150-200  (400)4)

ZWALCZANIE CHWASTÓW DOLISTNIE 
WE WSZYSTKICH RODZAJACH UPRAW

150-200 75-100 (50)5)

ZABIEGI DOGLEBOWE
Herbicydy  (zawsze na mokrą glebę) 200-250 75-100

Zwalczanie szkodników glebowych 300-400 150-200

Technika PSP
Dawka cieczy



3,0 m/s 8,0 m/s

8,0 km/godz 12,0 km/godz

Pokrycie

Penetracja łanu

300-400 100-150 l/ha

Cena zakupu

Zużycie środków ochrony

Razem koszty ochrony

Technika PSP
Wady i zalety



Technika PSP wciąż jest najlepsza

Znoszenie:

technika tradycyjna - wiatr 1,5 m/s
technika PSP - wiatr 8,5 m/s

2÷3 - krotnie mniejsza emisja ś.o.r. do środowiska
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Rozpylacze

standardowe

Rozpylacze

inżektorowe

PSP

Rozpylacze

niskoznoszeniowe

Znoszenie

Technika PSP



Opryskiwanie pasowe
•Tylko roślina uprawna
•Lepsza penetracja
•Mniejsze zużycie ś.o.r.
•Mniejsze znoszenie

Większa precyzja

OPRYSKIWACZE OSŁONOWE
Opryskiwanie roślin

Zwalczanie chwastów



Głowice wielorozpylaczowe
•Precyzja (mniej omijaków, podwójnego opryskiwania)

•Zmiana dawki cieczy i/lub wielkości kropel

AmaSelect (Amazone)

Większa precyzja



Głowice wielorozpylaczowe
•Precyzja (mniej omijaków, podwójnego opryskiwania)

Bez omijaków Bez nakładania dawki

Większa precyzja



Głowice wielorozpylaczowe
•Precyzja (mniej omijaków, podwójnego opryskiwania)

Rozkład idealny

Większa precyzja



Opryskiwacze
- uprawy przestrzenne



Co to jest nowoczesny opryskiwacz?
Najważniejszy jest wentylator

• Regulacja strumienia powietrza
• Deflektory
• Odwrócony ciąg

Zawór sterujący
• Zdalne sterowanie
• Ręczny, elektryczny, komputerowy

Zbiornik
• Polietylenowy 
• Instalacja płucząca
• Płuczka pojemników

Inne
• Przegubowy dyszel



Opryskiwacze
Uprawy przestrzenne

•Opryskiwacze sadownicze (drzewa, krzewy)



Mniejsze straty o 15÷20%
W ofercie każdego polskiego producenta

To najlepszy wentylator dla polskich sadów

Najważniejszy jest wentylator
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Osiowy z „odwróconym ciągiem”

(Holownicki et al., 2000)

Najważniejszy jest wentylator



Zdalna regulacja wydajności powietrza 

Najważniejszy jest wentylator



Nowe „stare” koncepcje
Doskonalenie konstrukcji 

Brak przełomu w konstrukcji opryskiwaczy



Opryskiwacze 
specjalistyczne



Konwencjonalne
•Tylko niskie uprawy

 „Lance pionowe”
•Wysokie uprawy

PSP
•Najlepszy wybór

Opryskiwacze szkółkarskie

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsJO1kpLQAhXCjCwKHbAwBBAQjRwIBw&url=http://www.toselli.it/en/machinery&bvm=bv.137904068,d.bGg&psig=AFQjCNECqH1qf8ZiGwsYcoBs62zkdmy87Q&ust=1478453292529929
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsJO1kpLQAhXCjCwKHbAwBBAQjRwIBw&url=http://www.toselli.it/en/machinery&bvm=bv.137904068,d.bGg&psig=AFQjCNECqH1qf8ZiGwsYcoBs62zkdmy87Q&ust=1478453292529929


Opryskiwacze
Uprawy przestrzenne

•Opryskiwacze „artyleryjskie”

Ochrona wymaga większej precyzji



Bardzo duży i zmienny prześwit
•Opryskiwanie kukurydzy

Opryskiwacze samojezdne



Większa funkcjonalność
•Łatwiejsze manewrowanie
•Łatwa zmiana rozstawu kół

Opryskiwacze samojezdne



wyższa prędkość – dłuższa belka – większy zbiornik 

Większa wydajność



Wyposażenie dodatkowe
•Dobra widoczność (oświetlenie, kamera cofania)

•Precyzyjne sterowanie (przy pomocy joysticka)

Ułatwienia dla operatora



Inne opryskiwacze
Utrudniony dostęp (herbicydy)

•Plecakowe
•Taczkowe

http://www.mankarulv.com/areas-of-application
http://www.mankarulv.com/areas-of-application
http://www.nurserymag.com/product/mankar-110gp-sprayer/
http://www.nurserymag.com/product/mankar-110gp-sprayer/


Inne rozwiązania



Bez komputera ani rusz …

Hannover Agritechnica 2015



Zmiana parametrów
•Redukcja znoszenia
•Wody powierzchniowe

„Mechatroniczna” modernizacja maszyn rolniczych

RP - zmienna aplikacja



Precyzyjne wyznaczenie dawki
•Ile cieczy do zakończenia zabiegu? (GPS + komputer)

Środowisko - mniej zagrożeń



Bezpieczne napełnianie zbiornika
•Brak kontaktu ze ś.o.r.
•Brak skażenia środowiska
•Brak małych pojemników

Środowisko - mniej zagrożeń 



easyFlow - bezpieczne napełnianie
•Brak kontaktu ze ś.o.r.
•Brak skażenia środowiska
•Czysty pojemnik

Środowisko - mniej zagrożeń 

Srebrny medal – Agritechnika 2013, Hanower
Bayer CropScience, Agrotop



Mycie zewnętrzne

Środowisko - mniej zagrożeń 



Mycie wewnętrzne
•Ściany zbiornika zawsze mokre
•Aż 4 dysze płuczące
•Bardziej efektywne mieszanie

Środowisko - mniej zagrożeń 



TOZ
Techniki Ograniczające Znoszenie 



Zjawisko niepożądane
• Straty ś.o.r.
• Zagrożenie dla środowiska
• Zagrożenie dla sąsiednich upraw

Znoszenie



Definicje

Znoszenie (spray drift)

Strefa ochronna

Fizyczne przemieszczanie się środka ochrony w powietrzu, podczas 

wykonywania zabiegu lub bezpośrednio po, z opryskiwanego obiektu 

na obiekt nieopryskiwany

Część cieczy użytkowej w postaci kropel lub części stałych 

przenoszona prądami powietrznymi poza opryskiwany obiekt 

(Hewitt, 2000)

Substancja aktywna ś.o.r., która nie została naniesiona na chronione 

obiekty (Göhlich, 1979)

Powierzchnia, na której nie prowadzi się chemicznej ochrony roślin,

w celu zabezpieczająca terenów podlegających szczególnej ochronie 
(np. wody powierzchniowe, ujęcia wody, szkoły, szpitale)



Redukcja znoszenia
•Klasyfikacja
•Strefy buforowe

Odpowiednie rozpylacze 



Aktualne kierunki badań



Rolnictwo Precyzyjne

Korzyści
• Mniej zagrożeń dla środowiska
• Identyfikowalność (traceability)

• Optymalne wykorzystanie zasobów (rolnictwo zrównoważone)

Rolnictwo Precyzyjne to strategia zarządzania, która na podstawie oceny 

specyficznych cech roślin, ich środowiska, zdrowotności i okresowej 

zmienności warunków atmosferycznych umożliwia stosowanie zmiennych 

dawek (środków ochrony, nawozów, nasion, itp.) lub parametrów roboczych 

maszyn w celu optymalnego wykorzystywania zasobów gleby i potencjału 

produkcyjnego roślin przy minimalnych zagrożeniach dla środowiska



Roślina
•Obecność/brak obecności
•Wysokość
•Szerokość
•Gęstość

Choroby, szkodniki
•Występowanie
•Rozróżnianie

Chwasty 
•Obecność/brak obecności
•Gęstość
•Segmentacja (odróżnianie)

???

… no i jesteśmy w punkcie wyjścia
Człowiek wciąż jest niezastąpiony !!!!!!

RP - identyfikacja



Obecność, kształt
• Ultradźwiękowe
• Laserowe
• Radarowe

Gęstość roślin/łanu
•Ultradźwiękowe (???)

•Laserowe (LIDAR – Light Detection and Ranging)

Zdrowotność
• NIR (Near Infrared Reflectance) (???)

Odżywienie azotem
• N-Sensor
• ISARIA
• GreenSeeker

RP – identyfikacja, sensory



Identyfikacja obiektu
•Selektywna aplikacja
•Redukcja zużycia ś.o.r.

Światło
Ciecz

Roślina

Gleba

Gleba Roślina

Roślina uprawna Chwast

Jednoliścienne Dwuliścienne

A

B

C

X

Y

Z

SPECTRALNY SENSOR

GreenSeeker (Trimble)

RP – identyfikacja, sensory



Atmosferyczny
Względny (prędkość robocza) 

4,0 m/s

0,0 m/s

Wiatr (atmosferyczny)
2,0 m/s

Wiatr (względny)
2,0 m/s (7,2 km/h)

(Hołownicki i in., 2004)

RP – identyfikacja, wiatr



Automatyczna zamiana rozpylaczy (Hołownicki i in., 2004)

•Tradycyjny/inżektorowy

RP – identyfikacja, wiatr



ZŁOTY MEDAL 
POLAGRA 2003

VarioWindSelect
(Automatyczna zamiana rozpylaczy w zależności od prędkości wiatru)

•Lechler
•Muller Elektronik
•KFMR Krukowiak

RP – identyfikacja, wiatr



VarioWindSelect
• Targi „Intervitis Interfructa” - Stuttgart 2004
• Nominacja - INNOVATION PRIZE

RP – identyfikacja, wiatr



GPS

CANBUS

ANEMOMETR

EDAS

STEROWNIK
CIS

CZUJNIK 
ULTRADŻWIĘKOWY

CHS

CZUJNIK
SPEKTRALNY

Sensory (CASA – Crop Adapted Spray Application) 

•Choroby (Doruchowski i in., 2009)

•Gęstość, wielkość
•Parametry wentylatora

RP - identyfikacja



ZAWÓR 
CIŚNIENIOWY

ZAWORY 

PNEUMATYCZNE

ROZPYLACZE

P

POZIOM I

POZIOM II

POZIOM III

Zmiana dawki cieczy
•Liczba rozpylaczy (Doruchowski i in., 2006)
(CASA – Crop Adapted Spray Application)

RP – zmienna aplikacja



Regulacja wydajności powietrza
•Sumaryczna, asymetryczna

•Kierownica powietrza
• Lewo/prawo

•Diafragma
• Redukcja wydajności

(Doruchowski i in., 2010)

RP – zmienna aplikacja



Gęstość, szerokość (czujnik ultradźwiękowy)

•Zwalczanie chorób, szkodników
•Więcej/mniej cieczy użytkowej

Dawka standardowa: 850 l/ha
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(Balsari i in., 2009)

RP - identyfikacja



1 2 3 4 5 6 7 8

-50%

+20% -20%
WIATR

Regulacja wydajności powietrza
•Sumaryczna, asymetryczna

Zmienna aplikacja



Regulacja wydajności powietrza
•Sumaryczna, asymetryczna

RP – zmienna aplikacja



ROLNICTWO PRECYZYJNE
VRT zmienna aplikacja



Dawka pestycydu 
•System iniekcyjny (tylko płynne ś.o.r.)

•Zmiana dawki cieczy
•Ciśnienie cieczy (+/- 50%; np. 200÷400 l/ha)

•Liczba rozpylaczy (VarioSelect – Lechler; 4 rozpylacze; +/- 500%;  np. 100 - 1000 l/ha)

Parametry robocze
•Wielkość kropel (VarioWindSelect) (Hołownicki, 2003)

•Mikrorozpylacze
•Mikro dawka, mikro szerokość robocza (Slaughter i in., 2000)

•Strumień powietrza
•Opryskiwacz CDS (Canopy Density Sprayer) (Van de Zande i in., 2003)

•Opryskiwacz VSPG (Variable Spray Plume Geometry) (Hołownicki i in., 2001)

•EDAS (Environmentally Dependent Application System) (Doruchowski i in., 2006)

•Płaszczyzna rozpylania
•Odchylenie belki polowej (Szewczyk, 2011)

RP – zmienna aplikacja



Regulacja wydajności
• Kąt łopatek – stałe obroty

• Stały kąt łopat – zmienne obroty

Kierunek powietrza
• Regulacja wylotu powietrza
• Regulacja kierunku wentylatora

RP – zmienna aplikacja



1977

Tunelowe

Reflektorowe

Kolektorowe

Opryskiwacze recyrkulacyjne

Pierwszy w świecie opryskiwacz recyrkulacyjny 
zbudował Pan Lech Telatyński



Opryskiwacze recyrkulacyjne

• Tunelowe (oszcz. 30-40%)

• Kolektorowe (oszcz. 10-12%)

• Reflektorowe (oszcz. 8-10%)

http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=5&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=5&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=7&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=7&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=5&subkeyid=0&langid=1
http://www.wanner-maschinenbau.de/?navid=2&contentid=5&keyid=5&subkeyid=0&langid=1


1978

1980

1986

1992

1994

2002

Opryskiwacze tunelowe w InHort

Shield sprayer – tunnel sprayer



(Holownicki et al., 1997b)

Directed air-jet Cross-flow

Odzyskiwanie cieczy 

(%) 

Recyrkulacja w okresie kwitnienia sięga 55%

Technika tunelowa



Technika tunelowa

Korzyści
• Mniejsze znoszenie (x3)
• Niższe straty ś.o.r.
• Recykling cieczy
• Przewidywalny zabieg
• Samoregulacja dawki ś.o.r.

Wady
• Cena zakupu
• Wielkość drzew

Drzewo jest najlepszym sensorem swojego środowiska

20% 45%



Opryskiwacze tunelowe
•Samojezdne

•Wielorzędowe

Opryskiwacze recyrkulacyjne



Konkurs dla studentów
•Szkoda, że bez udziału polskich uczelni

Autonomiczne roboty
17-19.06.2014r.



Robot sadowniczy (ROBOTICS IN HORIZON 2020)

•Ochrona roślin
•Zbiór i transport owoców
•Prace pielęgancyjne

Autonomiczne roboty



Mikrodrony
MUAV (Micro Unmanned Aerial Vehicle)

•„Polowy zwiadowca”
•Samoloty, czy helikoptery ?
•Możliwe zastosowania
•Ograniczenia prawne

http://microaerialprojects.files.wordpress.com/2012/04/img_0063.jpg
http://microaerialprojects.files.wordpress.com/2012/04/img_0063.jpg


Dynamiczne zarządzanie (IoT)
Zarządzanie, identyfikowalność

•Cyfr. platforma danych, telemetria, Bluetooth Beacon

Możliwości
•Samoczynne wykrywanie maszyn (do 50m)

•Pośredniczy w dokumentowaniu czynności
•Wirtualny dowód dostawy 

Czyli ….. powszechna inwigilacja

Źródło: Dr Jörg Rühle 365FarmNet

identyfikacja



PODSUMOWANIE



Brak rewolucyjnych koncepcji
Postęp w technice opryskiwania jest stopniowy
Cele

•Redukcja znoszenia /niższe straty ś.o.r.
•Wyższa precyzja opryskiwania
•Mniej zagrożeń dla środowiska

Narzędzia
•Rolnictwo precyzyjne
•Mechatronika (mikroprocesory, robotyzacja, Internet Rzeczy)

Opryskiwacze nadal należą do grupy niezbyt złożonych maszyn, ale 
wciąż wymagają dużej wiedzy i staranności podczas ich 

użytkowania

Nowe rozwiązania ….



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowanie wykonano w ramach zadania nr 2.4 

„Opracowanie i ocena metod ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”, 
programu wieloletniego 

„Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem 
jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”

finansowanego przez MRiRW


