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Metody inspekcji rozpylaczyMetody inspekcji rozpylaczy
w opryskiwaczach polowychw opryskiwaczach polowych

 Pomiar nierównomierności rozkładu poprzecznego :
 Współczynnik zmienności CV% (<10%)
 Liczba menzur z odchyleniem >15% od średniej (<10%) 

 Pomiar odchylenia od nominalnego wydatku :
 Odchylenie od nominalnego wydatku (<10% )

SprzSprzęęt pomiarowyt pomiarowy
rozkrozkłład poprzeczny cieczy: stoad poprzeczny cieczy: stołły elektroniczney elektroniczne

SprzSprzęęt pomiarowyt pomiarowy
rozkrozkłład poprzeczny cieczy: stoad poprzeczny cieczy: stołły y „„rręęczneczne””

SprzSprzęęt pomiarowy t pomiarowy 
natnatężężenie wypenie wypłływu: pomiar objywu: pomiar objęętotośścici

SprzSprzęęt pomiarowyt pomiarowy
natnatężężenie wypenie wypłływu: pomiar ywu: pomiar przepprzepłływuywu
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Metody Metody ocenyoceny rozpylaczyrozpylaczy
w opryskiwaczach polowychw opryskiwaczach polowych

24 kraje UE i 3 spoza UE

Kraj Metoda Kraj Metoda Kraj Metoda
Austria CV% Hiszpania CV% Rumunia Brak decyzji

Belgia Wydatek Holandia CV% Serbia CV%

Bułgaria CV% Litwa CV% Słowacja CV%

Czechy CV% Luxemburg CV% Słowenia CV%

Dania Brak decyzji Łotwa Brak decyzji Szwajcaria CV%

Estonia CV% Niemcy CV% Szwecja OBIE
Finlandia CV% Norwegia CV% Węgry Brak decyzji

Francja Wydatek Polska OBIE Wlk. Brytania Wydatek

Grecja Wydatek Portugalia OBIE Włochy CV%

wg Wehmanna, 2012.

Źródło: http://spise.jki.bund.de/dokumente/upload/fadd6_09_wehmann_.pdf

MetodykaMetodyka
OpryskiwaczOpryskiwacz

 Polowy zawieszany - Krukowiak (prod. 1999 r.)

 Belka 12 m,
 Potrójne korpusy rozpylaczy,
 Pompa - 105 l/min,
 Zbiornik - 500 l.

MetodykaMetodyka
Rozpylacze pRozpylacze płłaskostrumienioweaskostrumieniowe

 Standardowe (LU 120-03) @ 3,0 bar,
 Eżektorowe (ID 120-03) @ 4,5 bar,
 Eżektorowe dwustrumieniowe (IDKT 120-03), 4,5 bar. 

MetodykaMetodyka
SprzSprzęęt pomiarowy t pomiarowy –– rozkrozkłład poprzecznyad poprzeczny

 Stół elektroniczny SPRAYER TEST 1000 firmy PESSL 
Instruments (Austria) rok prod. 1999 

 Ręczny stół firmy STABEN (Polska) rok prod. 2013

MetodykaMetodyka
SprzSprzęęt pomiarowy t pomiarowy –– natnatężężenie wypenie wypłływuywu

 Zestaw 20 menzur SCHACHTNER,
 Przepływomierz kulkowy LURMARK.  

adapter
HERBST

MetodykaMetodyka
Pomiary wykonywane dla wszystkich metodPomiary wykonywane dla wszystkich metod

 Czas zakładania rozpylaczy, 
 Czas zdejmowania rozpylaczy, 
 Czas obracania korpusów rozpylaczy (+ sprawdzenie).   
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MetodykaMetodyka
StStóółł elektroniczny elektroniczny –– pomiary chronometrapomiary chronometrażżowe owe 

 Przygotowanie stanowiska pomiarowego, 
 Przygotowania inne do pomiaru,
 Pomiar (od „Start stołu” do zakończenia pomiaru),
 Czynności końcowe (np. „pozycjonowanie stołu”),   

MetodykaMetodyka
Zestaw SCHACHTNER Zestaw SCHACHTNER –– pomiary chronometrapomiary chronometrażżowe owe 

 Przygotowanie stanowiska pomiarowego, 
 Zakładanie / przekładanie / zdejmowanie adapterów,
 Pomiar ( każdorazowo: 12+2 rozpylaczy )
 Spisywanie zawartości menzur (14),
 Czynności końcowe po ostatnim pomiarze.

MetodykaMetodyka
Dane wyjDane wyjśściowe ciowe –– ststóółł elektronicznyelektroniczny

 Współczynnik zmienności CV%
 Średni wydatek rozpylacza (l/min)
 Liczba menzur poza tolerancją ±15%

MetodykaMetodyka
Dane wyjDane wyjśściowe ciowe –– ststóółł „„rręęcznyczny””

 Liczba menzur poza tolerancją ±15%
 Objętość cieczy w każdej z menzur pomiarowych (ml)

MetodykaMetodyka
Odczyt wyniku Odczyt wyniku –– ststóółł „„rręęcznyczny””

MetodykaMetodyka
Dane wyjDane wyjśścioweciowe –– pomiar wydatku rozpylaczypomiar wydatku rozpylaczy

 Objętości cieczy w menzurach (ml)
 Wydatki pojedynczych rozpylaczy (l/min)
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MetodykaMetodyka
Symulacje czasu i kosztu badania opryskiwaczaSymulacje czasu i kosztu badania opryskiwacza

 Symulacja w zależności od:
 metody badania rozpylaczy (czas, aparatura), 

 długości belki: 12, 24 i 36 m,

 liczby badanych zestawów rozpylaczy: 1, 3, 5,

 stawki godzinowej pracowników (koszt pracodawcy): średnia 
krajowa (ok. 4000 zł/m-c) i płaca minimalna (ok. 1900 zł/m-c),

 liczby inspekcji przeprowadzanych w ciągu roku (100 - 1500)

 amortyzacji budynków i aparatury.

MetodykaMetodyka
SposSposóób oceny porb oceny poróównywanych metodwnywanych metod

 Ocena metod inspekcji rozpylaczy na podstawie:
 binarnej oceny zdawalności badania,

 liniowej oceny zdawalności badania,

 powtarzalności wyników pomiarów (ocena liniowa),
 czasochłonności (chronometraż czasu pracy i symulacja),

 kosztów inspekcji całego opryskiwacza.

Badania porównawcze prowadzono w trzech etapach:

 pomiary natężenia wypływu i rozkładu poprzecznego oraz 
czasów wykonywania poszczególnych czynności,

 symulacje czasu badania rozpylaczy dla innej liczby rozpylaczy,

 symulacje pełnego kosztu inspekcji opryskiwaczy polowych.

WynikiWyniki
Ocena rozkOcena rozkłładu poprzecznego cieczyadu poprzecznego cieczy

pomiar lub obliczanie wsppomiar lub obliczanie wspóółłczynnika zmiennoczynnika zmiennośści (CV%).ci (CV%).

Kryterium ocenyKryterium oceny –– wspwspóółłczynnik zmiennoczynnik zmiennośści CV%  nie moci CV%  nie możże przekraczae przekraczaćć wartowartośści 10%.ci 10%.

7,390014314,3IDID--120120--0303

5,730015715,7IDKTIDKT--120120--0303

2,430015515,5LULU--120120--0303

Stół „ręczny” STABEN – eksperyment II*

1,361195,39,5IDID--120120--0303

3,0300105,310,5IDKTIDKT--120120--0303

14,8100216,321,6LULU--120120--0303

Stół elektroniczny PESSL – eksperyment II*

6,241164,16,41IDID--120120--0303

0,241186,98,69IDKTIDKT--120120--0303

2,8600104,610,46LULU--120120--0303

Stół elektroniczny PESSL – eksperyment I

Powtarzalność
(CV%)

BinarnaLiniowa (%)CV%Typ rozpylacza

* Rozpylacze zostały zdemontowane i powtórnie zamontowane w odmiennej (losowej) kolejności.

Ocena rozkOcena rozkłładu poprzecznego cieczyadu poprzecznego cieczy
zliczaniezliczanie menzur stomenzur stołłu rozdzielczego poza tolerancju rozdzielczego poza tolerancjąą..

Kryterium ocenyKryterium oceny –– dopuszczalna liczba menzur z odchydopuszczalna liczba menzur z odchyłłkkąą przekraczajprzekraczająąccąą ±±15% warto15% wartośści ci śśredniej redniej <10%<10%..

37,601139,64,8IDID--120120--0303

6,5000106,312,8IDKTIDKT--120120--0303

4,0900168,820,3LULU--120120--0303

Stół „ręczny” STABEN – eksperyment II* – tolerancja ±15%

7,861175,09,0IDID--120120--0303

7,7100120,814,5IDKTIDKT--120120--0303

10,2400312,537,5LULU--120120--0303

Stół elektroniczny PESSL – eksperyment II* – tolerancja ±15%

17,651170,88,5IDID--120120--0303

1,9100205,624,7IDKTIDKT--120120--0303

4,7600270,533LULU--120120--0303

Stół elektroniczny PESSL – eksperyment I – tolerancja ±10%

Powtarzalność
(CV%)

BinarnaLiniowa (%)Liczba menzur 
poza tolerancjąTyp rozpylacza

* Rozpylacze zostały zdemontowane i powtórnie zamontowane w odmiennej (losowej) kolejności.

OcenaOcena natnatężężenia wypenia wypłływu cieczy z rozpylaczyywu cieczy z rozpylaczy

Kryterium ocenyKryterium oceny –– wydatek wydatek żżadnego rozpylacza nie moadnego rozpylacza nie możże odbiegae odbiegaćć od wartood wartośści nominalnej o wici nominalnej o więęcej nicej niżż ±±10%.10%.

1,571,45ID

0,511,39IDKT

1,041,18LU

Stół elektroniczny PESSL – eksperyment I

2,5626,481,812,0986,520,7519,751,00ID

1,049,461,6049,2621,95,255,000,25IDKT

0,687,951,2844,7210,42,502,500,00LU

Przepływomierz kulkowy LURMARK – eksperyment I

0,779,801,4120,3322,95,501,254,25ID

1,217,901,5839,4730,27,257,000,25IDKT

1,168,501,2814,4342,710,2510,000,25LU

Zestaw menzur pomiarowych SCHACHTNER – eksperyment I

Powtarzalność
wydatku średniego 

(CV%)

Średnie 
odchylenie od 
średniej (%)

ŚŚredniredni
(l/min)(l/min)

PowtarzalnoPowtarzalnośćść
szt. z odchyłką

ponad 10%
(CV%)

ŁąŁączniecznie
(%)(%)

ŁąŁącznie cznie 
(szt.)(szt.)

>110% >110% 
(szt.)(szt.)

<90%<90%
(szt.)(szt.)

Wydatek cieczyWydatek cieczyOdchyłka wydatku od wartości nominalnej
Nominalny: LU = 1,19 l/min ; IDKT & ID = 1,46 l/minTyp Typ 

rozpyrozpy--
laczylaczy
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Czasy trwania wybranych czynnoCzasy trwania wybranych czynnośści (s) ci (s) 
(do symulacji czasu badania ca(do symulacji czasu badania całłych opryskiwaczy)ych opryskiwaczy)

108 
(Przestawianie)

280 
(Ustalenie czasu)

131
(Różne)

Przygotowanie 
do pomiaru (1x)

29 / 5
(Rozpylacze)

24
(Adaptery)

Zakładanie na 
belkę / stanow.

13 / 3
(Rozpylacze)

11
(Adaptery)

Zdejmowanie z 
belki / stanow.

3335 
(30 s. dla 3,0 m)

Ocena czy są w 
limicie

2222Obracanie 
rozpylaczy

606060Wł/wyłączanie 
opryskiwacza

161 
(Test szczelności)

20 
(Powrót stołu)

42 
(Powrót wózka)

Inne

109
(+ zapis)

20
(+ zapis)

28
(+ przestawianie + 

wł/wył opryskiwacza)

17Pomiar dla 1 
rozpylacza

Zdemon-
towane

PrzepływMenzuryStół ręczny
Stół

elektroniczny
Metoda / Metoda / 

CzynnoCzynnośćść

Czas badania rozpylaczy (min) w opryskiwaczu polowym*Czas badania rozpylaczy (min) w opryskiwaczu polowym*
w zalew zależżnonośści od metody pomiaru, dci od metody pomiaru, dłługougośści belki i liczby kompletci belki i liczby kompletóów rozpylaczy.w rozpylaczy.

5,7 16,6 27,6

75,8

227,4

378,9

0
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1 komplet 3 komplety 5 kompletów

Prz- 12 Prz - 24 Prz - 36

SE - 12 SE - 24 SE - 36

SR - 12 SR - 24 SR - 36

Men- 12 Men- 24 Men - 36

Kar- 12 Kar - 24 Kar - 36

* badania stacjonarne w SKO * badania stacjonarne w SKO –– stanowisko przygotowane do pracystanowisko przygotowane do pracy

Koszty (zKoszty (złł) inspekcji opryskiwacza polowego z ) inspekcji opryskiwacza polowego z belkbelkąą 12 m12 m
w zalew zależżnonośści od metody pomiaru, liczby kompletci od metody pomiaru, liczby kompletóów rozpylaczy oraz liczby inspekcji rocznie.w rozpylaczy oraz liczby inspekcji rocznie.

Proporcjonalne korzystanie z budynkProporcjonalne korzystanie z budynkóów w -- wartowartośści 100ci 100 000 z000 złł, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprz, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprzęętu pomiarowego tu pomiarowego –– 10 lat.10 lat.
Czas badania ogCzas badania ogóólnego, inspekcji pozostalnego, inspekcji pozostałłych elementych elementóów i wypew i wypełłniania raportu niania raportu –– łąłącznie 25 minut. 1 pracownik.cznie 25 minut. 1 pracownik.

85,8489,5099,27124,70167,0842,2445,9055,6781,10123,48Zdemontowane
28,8929,2330,2533,3138,4113,9514,2915,3118,3723,47Przepływ
86,4688,4693,45103,95121,4540,6742,6747,6658,1675,66Menzury
53,7355,5558,7768,4184,4826,0127,8331,0540,6956,76Stół „ręczny
41,6244,3452,4876,90117,6022,4525,1733,3157,7398,43Stół elektroniczny

Opryskiwacz polowy z belką 12 m – 5 zestawy rozpylaczy
59,5463,2071,7197,13139,5130,5534,2042,7168,13110,51Zdemontowane
22,9923,3324,3527,4132,5111,1711,5112,5315,5920,69Przepływ
59,3561,3565,0275,5293,0228,6230,6234,2944,7962,29Menzury
39,7240,8644,0753,7269,7919,7820,9224,1433,7849,85Stół „ręczny
32,8335,5443,6868,10108,8018,3221,0329,1753,5994,29Stół elektroniczny

Opryskiwacz polowy z belką 12 m – 3 zestawy rozpylaczy
33,2536,9147,8969,57111,9518,8522,5133,4955,1797,55Zdemontowane
18,0519,2218,5021,5626,669,3310,509,7812,8417,94Przepływ
30,7032,7038,7045,4962,9915,8817,8823,8830,6748,17Menzury
25,7527,6633,3739,0855,1513,5715,4721,1926,8942,96Stół „ręczny
24,8428,3934,8959,31100,0114,9918,5325,0349,4590,15Stół elektroniczny

Opryskiwacz polowy z belką 12 m – 1 zestaw rozpylaczy
15001500100010005005002002001001001500150010001000500500200200100100

Liczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznie

Wynagrodzenie pracownika = 3600 zł / m-c
(≈ średnia krajowa)

Wynagrodzenie pracownika =Wynagrodzenie pracownika = 1600 z1600 złł / m/ m--cc
(= płaca minimalna)MetodaMetoda

inspekcjiinspekcji

Koszty inspekcji opryskiwacza polowego (zKoszty inspekcji opryskiwacza polowego (złł) ) 
w zalew zależżnonośści od metody pomiaru oraz liczby inspekcji rocznie ci od metody pomiaru oraz liczby inspekcji rocznie --

belka 12m,belka 12m, 1 komplet rozpylaczy, wynagrodzenie brutto 1600 z1 komplet rozpylaczy, wynagrodzenie brutto 1600 złł/mc./mc.

Proporcjonalne korzystanie z budynkProporcjonalne korzystanie z budynkóów w -- wartowartośści 100ci 100 000 z000 złł, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprz, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprzęętu pomiarowego tu pomiarowego ––
10 lat. Czas badania og10 lat. Czas badania ogóólnego, inspekcji pozostalnego, inspekcji pozostałłych elementych elementóów i wypew i wypełłniania raportu niania raportu –– łąłącznie 25 minut. 1 pracownik.cznie 25 minut. 1 pracownik.

18,8522,5133,4955,1797,55Zdemontowane

9,3310,509,7812,8417,94Przepływ

15,8817,8823,8830,6748,17Menzury

13,5715,4721,1926,8942,96Stół „ręczny

14,9918,5325,0349,4590,15Stół elektroniczny

15001000500200100
Liczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznie

Metoda inspekcji

Koszty (zKoszty (złł) inspekcji opryskiwacza polowego z ) inspekcji opryskiwacza polowego z belkbelkąą 36 m36 m
w zalew zależżnonośści od metody pomiaru, liczby kompletci od metody pomiaru, liczby kompletóów rozpylaczy oraz liczby inspekcji rocznie.w rozpylaczy oraz liczby inspekcji rocznie.

Proporcjonalne korzystanie z budynkProporcjonalne korzystanie z budynkóów w -- wartowartośści 100ci 100 000 z000 złł, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprz, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprzęętu pomiarowego tu pomiarowego –– 10 lat.10 lat.
Czas badania ogCzas badania ogóólnego, inspekcji pozostalnego, inspekcji pozostałłych elementych elementóów i wypew i wypełłniania raportu niania raportu –– łąłącznie 25 minut. 1 pracownik.cznie 25 minut. 1 pracownik.

213,92217,58228,56258,98301,3699,20102,86113,84144,26186,64Zdemontowane
56,4157,5958,7261,7866,8826,3927,5728,7031,7636,86Przepływ

211,01213,01219,01234,53252,0396,0798,07104,07119,58137,08Menzury
121,56123,47129,18139,52155,5956,1858,0863,8074,1490,21Stół „ręczny
82,1985,7395,00119,42160,1240,4944,0453,3177,73118,43Stół elektroniczny

Opryskiwacz polowy z belką 12 m – 5 zestawy rozpylaczy
136,43140,08151,06177,73220,1164,7468,4079,37106,05148,43Zdemontowane
39,5940,0641,0844,1449,2418,9119,3820,4023,4628,56Przepływ

132,80134,80140,80152,53170,0361,2863,2869,2881,0298,52Menzury
80,4482,3486,7696,40112,4737,8939,7944,2153,8669,93Stół „ręczny
56,9760,4368,5792,99133,6929,2732,7340,8765,29105,99Stół elektroniczny

Opryskiwacz polowy z belką 12 m – 3 zestawy rozpylaczy
58,8862,5371,0196,44138,8230,2533,9042,3867,81110,19Zdemontowane
22,1322,4723,4926,5531,6510,7711,1112,1315,1920,29Przepływ
54,6456,5960,0970,5988,0926,5228,4731,9742,4759,97Menzury
39,3140,4343,6553,2969,3619,6020,7223,9333,5849,65Stół „ręczny
31,2733,9942,1366,55107,2517,5820,3028,4452,8693,56Stół elektroniczny

Opryskiwacz polowy z belką 12 m – 1 zestaw rozpylaczy
15001500100010005005002002001001001500150010001000500500200200100100

Liczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznieLiczba inspekcji wykonywanych rocznie

Wynagrodzenie pracownika = 3600 zł / m-c
(≈ średnia krajowa)

Wynagrodzenie pracownika =Wynagrodzenie pracownika = 1600 z1600 złł / m/ m--cc
(= płaca minimalna)MetodaMetoda

inspekcjiinspekcji

Koszty inspekcji opryskiwacza polowego (zKoszty inspekcji opryskiwacza polowego (złł) ) 
w zalew zależżnonośści od metody pomiaru oraz liczby inspekcji rocznie ci od metody pomiaru oraz liczby inspekcji rocznie --

belka 36m,belka 36m, 5 5 komplekompleóóww rozpylaczy, wynagrodzenie brutto 3600 zrozpylaczy, wynagrodzenie brutto 3600 złł/mc./mc.

Proporcjonalne korzystanie z budynkProporcjonalne korzystanie z budynkóów w -- wartowartośści 100ci 100 000 z000 złł, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprz, amortyzacja 40 lat. Amortyzacja sprzęętu pomiarowego tu pomiarowego ––
10 lat. Czas badania og10 lat. Czas badania ogóólnego, inspekcji pozostalnego, inspekcji pozostałłych elementych elementóów i wypew i wypełłniania raportu niania raportu –– łąłącznie 25 minut. 1 pracownik.cznie 25 minut. 1 pracownik.

213,92213,92217,58217,58228,56228,56258,98258,98301,36301,36Zdemontowane

56,4156,4157,5957,5958,7258,7261,7861,7866,8866,88Przepływ

211,01211,01213,01213,01219,01219,01234,53234,53252,03252,03Menzury

121,56121,56123,47123,47129,18129,18139,52139,52155,59155,59Stół „ręczny

82,1982,1985,7385,7395,0095,00119,42119,42160,12160,12Stół elektroniczny

15001000500200100
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 Największą powtarzalność pomiarów wykazano dla 
metod pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy: dla 
stołu elektronicznego (CV%: 0,24÷14,81%) i 
mniejszą dla stołu ręcznego (4,09-37,60%).

 Najmniejszą (najgorszą) powtarzalność pomiarów 
uzyskano dla metod pomiaru natężenia wypływu 
cieczy z pojedynczych rozpylaczy (menzury: 
14,43÷39,47 i przepływomierz: 2,09÷49,26%).

PodsumowaniePodsumowanie
 Czas inspekcji rozpylaczy różnił się nawet 5-krotnie w 

zależności od zastosowanej metody pomiarowej. 
 Najkrótszy czas inspekcji wykazano dla metody z 

przepływomierzem od 5,7 min (belka 12 m, jeden komplet 
rozpylaczy) do 80,7 min (belka 36 m, 5 kompletów 
rozpylaczy), oraz dla stołu elektronicznego (9,7÷121,8 min).

 Najdłuższy czas inspekcji wykazano dla metody z menzurami 
pomiarowymi (27,2÷379,7 min) oraz dla symulacji czasu 
badania na urządzeniu karuzelowym (25,7÷378,9 min).

 Najniższe koszty inspekcji opryskiwacza polowego dla 
metody z przepływomierzem LURMARK (9,33÷66,88 zł) a 
najwyższe dla urządzenia karuzelowego (18,55÷301,36 zł) i 
zestawu menzur pomiarowych (16,88÷252,03 zł), pośrednie 
dla metod pomiaru rozkładu poprzecznego (13,57÷160,12 zł).

PodsumowaniePodsumowanie

 Obie metody pomiaru rozkładu poprzecznego cieczy są przydatne do 
oceny działania opryskiwaczy polowych ponieważ z dużą
powtarzalnością mierzą rozkład cieczy, a podczas pomiaru na stole 
elektronicznym uzyskuje się informację o średnim natężeniu wypływu 
cieczy z rozpylaczy. Ponadto czas inspekcji rozpylaczy tymi metodami jest 
krótszy co pociąga za sobą relatywnie niewysokie koszty inspekcji całego 
opryskiwacza.

 Przepływomierz kulkowy nie jest odpowiednim narzędziem 
pomiarowym do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy 
eżektorowych, szczególnie jednostrumieniowych.

 Zestaw menzur miarowych jest narzędziem, które może być
wykorzystywane do oceny działania opryskiwaczy polowych, szczególnie 
do oceny stopnia zużycia rozpylaczy („rozkalibrowanie”). Należy 
uwzględnić znaczną zmienność liczby menzur poza tolerancją
wykazywanej w kolejnych pomiarach i w przypadkach wątpliwych 
pomiar powtórzyć. Urządzenie to nie dostarcza żadnych informacji o 
rozkładzie poprzecznym cieczy. Ponadto koszt inspekcji na takim 
urządzeniu jest relatywnie wysoki, a czas inspekcji długi.

WnioskiWnioski

Praca została wykonana w ramach zadania nr 1.1 „Doskonalenie metod 
badań sprawności technicznej opryskiwaczy”, Programu Wieloletniego 
„Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu 
zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów 
ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony 
jego zasobów", finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


