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Zagadnienia

1. Zaprawianie nasion

2. Budowa i rodzaje zaprawiarek do nasion

3. Obowiązkowa inspekcja zaprawiarek do nasion

4. Samodzielna kontrola i kalibracja zaprawiarek

5. Materiały szkoleniowe (dla diagnostów, szkoleniowców, inspektorów, użytkowników)

6. Inne materiały opracowywane w ramach PW-2.4



Zaprawianie nasion

• Lepiej zapobiegać niż zwalczać

• Aplikacja „dotykająca” najmniejszej powierzchni 

• Zaprawianie w gospodarstwie lub przemysłowe:
• Amatorsko: zmodyfikowane betoniarki, mieszanie łopatą

• Gospodarstwo: zaprawiarki porcjowe lub przepływowe

• Usługowo, przemysłowo: z-ki przepływowe w zestawie

• Zasady zaprawiania nasion



Zaprawianie w betoniarce



Zasady zaprawiania nasion 

• Zaprawiać należy zgodnie z instrukcją na etykiecie :
• zbyt duża dawka - opóźnienie wschodów, zamieranie siewek

• zbyt niska dawka – brak skuteczności w walce z patogenami

• Nasiona powinny być równomiernie pokryte preparatem

• Zaprawiać należy tylko dobrze oczyszczone nasiona

• Zaprawiać nasiona o wilgotności <16%, niezaprawiane



Budowa zaprawiarek
najprostsze konstrukcje

Najprostsza zaprawiarka bębnowa wymaga ręcznego 
odmierzenia porcji nasion i porcji zaprawy. Przypomina 
wyglądem betoniarkę, a jej podstawowe elementy to:

• Stalowa konstrukcja nośna

• Bęben (np. ze stali nierdzewnej) o poj. do 250 litrów

• Mieszadła (wewnątrz bębna) o obłym kształcie

• Zasilanie elektryczne i układ napędu bębna

• Otwór zasypowy uszczelniany pokrywą z uszczelką

• Mechanizm wychyłu / zmiany położenia bębna

• Koła jezdne z blokadą



Budowa zaprawiarek
główne układy i elementy

• Układ załadowczy nasion

• Kosz zasypowy z przenośnikiem załadowczym

• Zbiornik buforowy nasion

• Układ dozowania nasion

• Zbiornik zaprawy

• Układ dozowania i podawania zaprawy

• Komora zraszania

• Układ mieszania (komora i przenośnik)

• Układ wyładowczy (do pojemnika / workownika)

• Instalacja elektryczna (silniki elektryczne, układ sterowania)



Budowa zaprawiarek
główne układy i elementy
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Budowa zaprawiarek
układy i urządzenia bezpieczeństwa i sterowania

• Urządzenia lub instalacje odpylające

• Obudowy i osłony

• Układ utrzymujący napełnienie zbiornika buforowego

• Układ zatrzymujący podawanie nasion przy braku zaprawy

• Układ zatrzymujący dopływ zaprawy przy braku nasion 

• Zawory regulacyjne, odcinające, przelewowe i spustowe

• Wskaźniki regulacyjne i wizjery zbiornika buforowego

• Kontrolki stanu pracy lub awarii poszczególnych silników 



Rodzaje zaprawiarek
vs. sposób podania nasion

• Porcjowe:
• Bębnowe (podanie zaprawy jednorazowe)

• Z mieszalnikiem ślimakowym (podanie jednorazowe lub ciągłe)

• Inne (np. laboratoryjne)

• Przepływowe:
• Dozowanie ciśnieniowe (podawanie zaprawy ciśnieniowe):

• rozpylacze ciśnieniowe

• rozpylacze rotacyjne

• Dozowanie czerpakowe (podawanie zaprawy grawitacyjnie):
• czerpaki rotacyjne

• czerpaki wahliwe



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki porcjowe (bębnowe)



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki porcjowe (z mieszalnikiem ślimakowym)



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (rozpylacze ciśnieniowe)



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (rozpylacze ciśnieniowe)

Fot. Apli-tech



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (rozpylacze ciśnieniowe)

Fot. Apli-tech

Fot. Apli-tech



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (rozpylacze rotacyjne)



www.zuptor.pl

Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (rozpylacze rotacyjne)



Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (dozowanie czerpakowo)
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Budowa zaprawiarek
zaprawiarki przepływowe (dozowanie czerpakowo)

 

 



Zaprawiarki przepływowe czerpakowe
regulacja dawki zaprawy
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Zaprawiarki przepływowe czerpakowe
kontrola i regulacja przepływu nasion

• Układy wahliwe (1)

• Układy obrotowe (2)

• Przesłony, zasuwy (3)

1

3

2



Obowiązkowa inspekcja 
zaprawiarek do nasion

• Przepisy ogólne

• Jakie zaprawiarki badać ??
• definicja „zaprawiarki przemysłowej” - wykładnia MRiRW

• Jak traktować zaprawianie bulw, kłączy ??:
• inne rodzaje sprzętu – zbiornik >30 l

• Jak traktować zaprawianie usługowe ?

• Instrukcja - materiały szkoleniowe



• Zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE inspekcji 
podlega każdy sprzęt do profesjonalnego 
stosowania ś.o.r.

• Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin 
do ich stosowania używa się sprzętu, który 
jest sprawny technicznie i wykalibrowany

• Szczegółowe wymagania i procedury 
kontrolne zawierają rozporządzenia MRiRW

Obowiązkowa inspekcja 
zaprawiarek do nasion



Sprzęt / badany od roku (kolejne zmiany prawa) 1999 2013 2015

Opryskiwacze polowe x x x

Opryskiwacze sadownicze x x x

Kolejowe z belką (na pojazdach) x x

Kolejowe - inne niż w/w x x

Sprzęt agrolotniczy x x

Instalacje szklarniowe (oprysk lub zamgławianie) x

Pozostały sprzęt (zbiornik > 30 litrów) x

Zaprawiarki do nasion x

Sprzęt do granulatu x

Aktualny zakres obowiązkowej inspekcji
sprzętu ochrony roślin



• Badania są obowiązkowe (co 5 lat) 

• Badanie sprzętu musi być prowadzone:
• zgodnie z metodyką i właściwym sprzętem (manometr 

wzorcowy+praska, miara, stoper, kalkulator)

• w warunkach określonych przepisami prawa

• miejsce: w gospodarstwie

• przez osoby, które ukończyły właściwe szkolenie

• Pozytywny wynik badania potwierdza znak kontrolny

• Akceptowane są pozytywne wyniki z innych państw UE

Obowiązkowa inspekcja 
zaprawiarek do nasion



Jakie zaprawiarki badać?

• Zaprawiarki przemysłowe: Rozporządzenia MRiRW … nie 
definiują pojęcia zaprawiarki przemysłowej oraz nie odsyłają 
do innych przepisów. W związku z tym należy stosować 
wykładnię językową, tj. uznać, że „przemysłowy” oznacza 
„stosowany w przemyśle”. „Przemysł” natomiast, to dział 
produkcji odbywającej się „w sposób masowy”. W związku z 
tym należy przyjąć, że za zaprawiarki przemysłowe uznaje 
się urządzenia do zaprawiania nasion wykorzystywane przez 
przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

• Obowiązkowi badania podlegają tylko zaprawiarki do 
nasion znajdujące się w gospodarstwach rolnych 
wykorzystywane na własne potrzeby producenta lub w 
pomocy sąsiedzkiej (ponieważ niezależnie od ich typu i 
wydajności nie mieszczą się w kategorii zaprawiarek 
przemysłowych zdefiniowanych wyżej).



Zaprawianie usługowe
– zestawy mobilne

http://www.satim.fr/unimo-pl.php



Zaprawianie usługowe



Badanie ogólne

Etap 1.1: Sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i 
zamocowania osłon elementów wirujących (oględziny) 

Kryterium oceny: Osłony wirujących elementów zaprawiarek do 
nasion powinny być:

1) kompletne;

2) nieuszkodzone;

3) prawidłowo zamocowane.



Badanie ogólne

Etap 1.2: Sprawdzenie zamocowania zbiornika na środek ochrony 
roślin lub ciecz użytkową (oględziny)

Kryterium oceny: Zbiornik powinien być zamocowany w sposób 
uniemożliwiający jego niezamierzone przewrócenie 



Badanie ogólne
Etap 1.3: Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość 
wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym łańcuchów, 
przekładni, przenośników, sprzęgieł, węży hydraulicznych, zbiornika na środek ochrony 
roślin lub ciecz użytkową, połączeń mechanicznych, zaworów (oględziny)

Kryterium oceny: Urządzenia przeniesienia napędu (łańcuchy, przekładnie, przenośniki, 
sprzęgła) powinny być:

1) kompletne;
2) nieuszkodzone;
3) prawidłowo zamocowane.

Pozostałe elementy funkcjonalne i konstrukcyjne powinny być nieuszkodzone, kompletne i 
prawidłowo zamocowane oraz posiadające wymagane zabezpieczenia i oznaczenia.



Badanie ogólne
Etap 1.3: Sprawdzenie stanu technicznego części i urządzeń wpływających na jakość 
wykonywanych zabiegów lub na bezpieczeństwo operatora i środowiska, w tym łańcuchów, 
przekładni, przenośników, sprzęgieł, węży hydraulicznych, zbiornika na środek ochrony 
roślin lub ciecz użytkową, połączeń mechanicznych, zaworów (oględziny)

Kryterium oceny: Urządzenia przeniesienia napędu (łańcuchy, przekładnie, przenośniki, 
sprzęgła) powinny być:

1) kompletne;
2) nieuszkodzone;
3) prawidłowo zamocowane.

Pozostałe elementy funkcjonalne i konstrukcyjne powinny być nieuszkodzone, kompletne i 
prawidłowo zamocowane oraz posiadające wymagane zabezpieczenia i oznaczenia.



Badanie ogólne
Etap 1.4: Sprawdzenie szczelności zbiornika na środek ochrony 
roślin lub ciecz użytkową (oględziny)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w 
zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową, to zbiornik 
ten powinien być szczelny i nieuszkodzony.



Badanie ogólne
Etap 1.5: Sprawdzenie czystości (oględziny)

Kryterium oceny: Zaprawiarka powinna być czysta.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Zbiornik na środek ochrony roślin albo ciecz użytkową (2.1)

Etap 2.1.1: Sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania 
zamknięcia zbiornika zaprawiarki (oględziny)

Kryterium oceny: Pokrywa otworu wlewowego zbiornika na środek 
ochrony roślin albo ciecz użytkową powinna być nieuszkodzona i 
prawidłowo zamocowana.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Urządzenia pomiarowo-sterujące (2.2)

Etap 2.2.1: Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworów i urządzeń 
kontrolnych – w przypadku wyposażenia w takie urządzenia (oględziny i badanie 
funkcjonalne)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w urządzenia sterujące i 
odcinające przepływ cieczy, to urządzenia te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować 
prawidłowo.

Jeżeli dozowanie środka ochrony roślin lub cieczy użytkowej do zaprawiania nasion jest 
regulowane, to regulacja ta powinna funkcjonować prawidłowo.

Dozowanie środka ochrony roślin lub cieczy użytkowej do zaprawiania nasion powinno być 
równomierne.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Urządzenia pomiarowo-sterujące (2.2)

Etap 2.2.2: Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zaworu bezpieczeństwa – w 
przypadku wyposażenia w taki zawór (oględziny i badanie funkcjonalne)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa, 
to element ten powinien być nieuszkodzony i funkcjonować prawidłowo.

Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w urządzenia sterujące i odcinające przepływ 
cieczy, to urządzenia te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.
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Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Urządzenia pomiarowo-sterujące (2.2)

Etap 2.2.3: Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego urządzeń 
kontrolnych (np. manometru) – w przypadku wyposażenia w takie 
urządzenia (oględziny i badanie funkcjonalne)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w  
urządzenia kontrolne, to elementy te powinny być nieuszkodzone i 
funkcjonować prawidłowo.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Układ cieczowy (2.3)

Etap 2.3.1: Sprawdzenie szczelności, zamocowania oraz stanu technicznego elementów 
układu cieczowego (oględziny i badanie funkcjonalne)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w układ cieczowy, to układ 
ten powinien być szczelny i nieuszkodzony.

Układ cieczowy zaprawiarki do nasion powinien być zamocowany w sposób 
uniemożliwiający:

1) niekontrolowane obracanie lub przesuwanie się elementów układu cieczowego;

2) opryskiwanie cieczą użytkową elementów konstrukcyjnych tego sprzętu.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Układ cieczowy (2.3)

Etap 2.3.2: Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych 
przed opryskaniem cieczą użytkową (oględziny)

Kryterium oceny: Nie powinno dochodzić do niezamierzonego 
opryskiwania elementów konstrukcyjnych zaprawiarki.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
System filtracji (2.4)

Etap 2.4.1: Sprawdzenie kompletności i stanu technicznego filtrów –
w przypadku wyposażenia w filtry (oględziny)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w 
filtry systemu filtracji, to filtry te powinny być nieuszkodzone i 
funkcjonować prawidłowo.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
System filtracji (2.4)

Etap 2.4.2: Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń odpylających 
(oględziny)

Kryterium oceny: Urządzenia odpylające powinny być 
nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

 

87 88 

89 90 

 

 

95 96 

93 94 



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Komora zraszania lub komora mieszania (2.5)

Etap 2.5.1: Sprawdzenie stanu technicznego komory zraszania lub 
komory mieszania (oględziny)

Kryterium oceny: Komora zraszania lub komora mieszania 
zaprawiarki do nasion powinna być nieuszkodzona i funkcjonować 
prawidłowo.



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Komora zraszania lub komora mieszania (2.5)

Etap 2.5.2: Sprawdzenie stanu technicznego dozownika środka 
ochrony roślin (oględziny)

Kryterium oceny: Elementy dozownika środka ochrony roślin 
powinny być nieuszkodzone i funkcjonować w sposób prawidłowy. 
Dozowanie środka ochrony roślin lub cieczy użytkowej do 
zaprawiania nasion powinno być równomierne.
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Etap 2.5.2: Sprawdzenie stanu technicznego dozownika środka 
ochrony roślin (oględziny)
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Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Komora zraszania lub komora mieszania (2.5)

Etap 2.5.3: Sprawdzenie działania oraz stanu technicznego zespołu 
opróżniającego komorę mieszania – w przypadku wyposażenia w 
taki zespół (oględziny i badanie funkcjonalne)

Kryterium oceny: Jeżeli zaprawiarka do nasion jest wyposażona w 
zespół opróżniający komorę mieszania, to zespół ten powinien być 
nieuszkodzony i funkcjonować prawidłowo.
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Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Mieszadło zaprawiarki (2.6)

Etap 2.6.1: Sprawdzenie stanu technicznego mieszadła zaprawiarki 
(oględziny)

Kryterium oceny: Mieszadło zaprawiarki do nasion powinno być 
nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

Mieszanie roztworu zaprawiającego



Badanie części i urządzeń zaprawiarki
Mieszadło zaprawiarki (2.6)

Etap 2.6.1: Sprawdzenie stanu technicznego mieszadła zaprawiarki 
(oględziny)

Kryterium oceny: Mieszadło zaprawiarki do nasion powinno być 
nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.

Mieszanie nasion



Protokół kontroli zaprawiarek



Protokół kontroli zaprawiarek



Protokół kontroli zaprawiarek



Protokół kontroli zaprawiarek c.d.



Samodzielna kontrola zaprawiarek

Zalecenia potrzebne doradcom, trenerom i rolnikom, bo:

• Obowiązek inspekcji rzadko - co 5 lat

• Nowy sprzęt niebadany przez 5 lat

• Kalibracja jest obowiązkowa (kontrola „przy okazji”)

• Ustawa o środkach ochrony roślin (art. 48.1.) wymaga, 
aby do zabiegu … używać sprzętu, który:

1) użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;

2) jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić 
prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.



Samodzielna kontrola zaprawiarek

• Oględziny i test funkcjonalny

• Wykonanie kalibracji



Kalibracja zaprawiarek

• Porcjowe – odmierzenie w odpowiednich proporcjach 
ilości nasion i zaprawy

• Przepływowe:
• Etap 1: ustalenie przepływu nasion: symulacja (a)  lub próba 

kręcona (b),

• Etap 2: obliczenie ilości zaprawy (z uwzgl. gęstości nasion),

• Etap 3: weryfikacja „na wodzie” (c).

a b c



Materiały szkoleniowe

• Dla diagnostów, szkoleniowców, inspektorów i rolników.

• MRiRW zamówiło materiały szkoleniowe dotyczące:
• Obowiązkowej inspekcji

• Samodzielnej kontroli stanu technicznego

• Materiały opracowuje InHort w ramach PW-2.4



Materiały szkoleniowe

• Badania obowiązkowe zaprawiarek

• Samodzielna kontrola zaprawiarek



Obowiązkowe badania zaprawiarek
• Broszura 80 stron format A5

• Prawo 

• Budowa i działanie zaprawiarek

• Procedury badania

• Dokumenty i administracja

• Wymagania dla SKO

• Zasady BHP podczas inspekcji

• Samodzielna kontrola sprzętu

• Literatura

• Notatki



Samodzielna kontrola zaprawiarek
• Broszura ca 60 stron format A5

• Dobra praktyka

• Prawo 

• Zastosowanie profesjonalne

• Budowa i działanie zaprawiarek

• Zagrożenia dla ludzi i środowiska

• Samodzielna kontrola

• Kalibracja zaprawiarek



Inne materiały szkoleniowe

Sprzęt / rok opracowania materiałów Obowiązkowe
Samo-

dzielne

Opryskiwacze ręczne i plecakowe NIE 2016

Opryskiwacze polowe 2017 2016/17

Opryskiwacze sadownicze 2017 2016/17

Zaprawiarki do nasion 2017 2017

Opryskiwacze szklarniowe 2018 2018

Sprzęt do stosowania ś.o.r. w formie granulatu 2019 2019

Pozostały sprzęt do oprysku, o poj. zbiornika > 30 litrów 2019 2019

Sprzęt agrolotniczy 2020 2020

Opryskiwacze kolejowe z belką i inne 2020 2020



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


